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AS ESTATÍSTICAS fantásticas da guerra }0 romance da primeira parteira
nPififl

As conquistas territoriaes
A NOITE Já fez, ba me-

zes, um ciwoulu sobre o
custo da guerra, Mns, ape-
zar das cifras fantásticas
que então ' apresentámos,
ei Ias já não correspondem
agora á realidade.

Com effeito, ns despesas
da guerra crescem, paru
quasi todos os paizes, dc
dia par» dia. Para a In-
glalerra e para a Rússia,
principalmente, essas
d o s p c s as chegaram
quasi a duplicar do
llgoslo de 1915 para
agosto dc 1916. I'ara a
Rússia, pela cnormida-
je de material hollieo
quo adquiriu c fabri-
i'ou liara os seus novos
exércitos, hoje tanto
ou mais numerosos
que eni setembro do
1911; liara a Iuglatcr-
ra, pelo augmenío dos
seus exércitos e pelas
despesas indircotas re-
proseniadas pelos em-
prestimos que está fa-
«eudo aos paizes ai-

manha, Rússia, França. Auslria-
Hungria, Itália, Turquia, Japão,
Bélgica, Sérvia e Mouleuegro.

O Brasil, gastando á larga, mes-
mo nestes tempos dc arrocho,
5G0 mil contos por nnno, si pos-
suisse aquclla quantia, tinha dl-
nheiro para gastar em pouco me-
nos dc... 520 annos 1

Ao cambio actual, aquellcs 259
milhões dc contos representam
mnls ou menos 13 billiões de

libras esterlinas. Ora
um milhão de librai
esterlinas pesa 7.9H8
hilogrntnmas; ura bii-
lião, 7.988.000 kilo-
grammas: 13 billiões.
91.988.000 kilogram-
mas ou 91.988 toncla-
das dc ouro...

Mas, deixemo-nos dc
fantasias c prosigamos
nos nossos cálculos,
porque hn mais alguns
algarismos interessan-
tes
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Ifados, pois c a Inglaterra que está, pelo lado
dos alliados, financiando a luta.

15' indubitavei que para outros paizes,
«onio a Allemanha, a Áustria e talvez a
Franca, essas despesas tendam a diminuir
pelo decréscimo dos seus exércitos; mas
essa diminuição deve ser muito pequena, si
so attender a que augmentaram, devido a
novos empréstimos, as despesas eom o ser-
viço da dívida publica e o numero de peii-sões ás victimas da guerra — despesas estas
que tambem augmentnram para todos as ou-
trás nações.

Para outros paizes, como a Itália e a Bul-
paris, e até cerio ponto, a própria Turquia,
«s despesas são relativamente pequenas por-
que esses paizes têm menos tempo de guerra— a Itália, pouco mais de um anno, assim
,eomo a Bulgária; a Turquia, anno e meio.
A esses paizes vem juntar-se Portugal, que
inicia a sua belligerancia.• Finalmente, ha paizes, como o Japão, a
Bélgica, a Servia e o Montcnegro, que, tendo

! gasto enormes quantias no primeiro anno
,(10 guerra, viram-se, por motivos diversos,
na situação de as diminuir considerável-
iiiionte no segundo anno.

QUANTO CUSTOU A GUERRA
NOS DOUS ANNOS

Explicado isto, vejamos quanto a guerra
custou nos dous annos, decorridos até 1 de
agosto ullimo:
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Vi-se portanto qm>, T-*la ordem, as nações
quo ca-taram mais foram: Inglaterra, Alie-

custa a guerra, actualmente, por dia ? Veja-
mol-o, segundo as informações mais verídicas
de que temos conhecimento..
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E' esla importanela, ou pouco mais, que
o Brasil gasta em todo um anno dc 365 dias
seguidos...

Por hora, a guerra está custando, neste
momento, 17.783 contos, e por minuto, 296
contos, números redondos.

Um homem, contando rapidamente c tra-
balhando 12 horas por dia, não pôde contar
mais do 50.000 moedas. Si aquellcs 296
contos fossem reduzidos a moedas de 1.000
réis, esse homem precisaria de quasi seis
dias para contar tantas moedas de 1.000
réis quanto a guerra absorve em um mi-
nuto...

QUAES AS PERDAS DOS

BELLIGERANTES

Devemos começar por confessar lealmente
que os cálculos sobr.? as perdas dos exer-
oitos belligerantes repousam sobre uma baso
arbitraria, porque ha paizes, como o França,
a Bussia, a Austria-Hungria, a Turquia o
ainda oulros que 11S0 publicaram até agora
as suas listas de perdas.

O sigillo sobre assumptos militares tem
sido tal em alguns dos paizes belligerantes
que dc muitos delles ainda não sc sabe
quaes foram os effcctivos mobilisados. Ora,
desconheccndo-sc este numero, não so pôde,
eom franqueza, calcular as perdas.

Guiando-so por informações anteriores a
guerra e por dcclarafiOe» recentes, amas pffi-

cines c outras offloiosns, pódc-sc, sem rc-
cciar exageros, acceilar estes números:
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Estes números dão 18.000.000 de almas,
ou seja quasi a população do Brasil cm
1900.

Mortos, como vemos, ha cerca de 5.000.000,
ou soja toda a população reunida dos Es-
tados de S. Paulo (3.200.000) e do Rio
Grande do. Sul (1.750.000).

O numero dc feridos excede de 9.000.000.
Devemos dizer que neste numero estão ape-

.nas comprehendidos os'feridos-graves,, os mu-
tilados de toda a sorte, que ficaram para
sempre inutilisados, e não aquelles que, de-
pois de curados, voltaram ás linhas de fogo.
Estes nove milhões de homens estão intei-
ramente perdidos. Representam a população
do Districto Federal (1.000.000), Minas Ge-
raes (4.850.000), S. Paulo (3.200.000) e do
Estado do Rio (1.250.000), dc cegos, de pçr-netas, de maneias, de aleijados de toda a
espécie.

O numero de . prisioneiros, 4.000.000, é
pouco menos da população de Ãlinas Ge-
racs..i Representa, quatro vezes, a popu-
lação total da capital da Republica. Num
metro de extensão, pé com pé, já cabem, em
média, tres homens. Aquelles quatro mi-
lhões de homens, de pé c bem juntos, for-
mariam um cordão ininterrupto de 1.333
kilomelros de extensão. Um automóvel, an-
dando 50 kilomelros á hora, sem nunca pa-
rar, dia e noite, levaria quasi doze dias
para passar revista a esse cordão...

OS TERRITÓRIOS CONQUIS-

formada pela nossa tâcnldade
HA CEM ANNOS CHEGAVA AO

RIO MME. DUROCHER

Fazem cem annos, amanhã, que chegou ao
Rio do Janeiro Mme. Duroehcr n primeira
porteira formada pela uossa Faculdade dc
Medicina, c que tanto serviu á população ca-
riocu 110 exercício de sua profissão, cm que
era eximia, Maria Joscphiuu Mnthildc Duro-

TADOS

O grupo germânico — somente a Turquia
não oecupa território estrangeiro — occup»
431.000 kilometros quadrados de território
alllado, ou seja pouco mais que a área da.
Bahia, que tem 426.000 lnlomctros quadra'-
dos. Em compensação os alliados oecupam
2.775.000 kilometros quadrados, isto é, a.
área idêntica & dos Estados de Alagoas, .Ba»,
hia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Districto1
Federal, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina,
Rio Grande do Sul e Matto Grosso reunidos
— que atlinge a 2.790.000 kilomelros qua-
dradas. Esta comparação diz tudo...

Dizem os allemães, porém, que os allia-
dos oecupam apenas 22.000 kilometros qua-
drados, porque nâo contam, o quo não é.
lógico, com as colônias que os alliados lhes
tomaram. Aquelles 22.000 kilometros qua.-
drados eomprchondem apenas as nesgas de
terra que os francezes oecupam na Alsacia
e os italianos no Trentino e Isonzo, e com
a occupaçâo russa na Galicia e na Buko-
vina. E' evidentemente uma conta de che-
gar a que fazem os allemães. Porque, si elles
perderam, como de facto perderam, as suas
colônias, não lia razão nenhuma para não
levar esse território ao aetivo dos alliados.

Daqnelles 2.790.000 kilometros quadrados
conquistados, são os inglczes os que mais
possuem. Vêm, depois, a França, a Rússia,
o Japão, a Bélgica, a Itália e Portugal.

Eis o balanço de dous annos de. guerra e,
por todos estes algarismos, verdadeiramente
fantásticos, se pôde fazer uma Idéa appro-
ximada do enorme conflicto que ameaça
subverter os fundamentos, não somente da
Europa, mas tambem de todo o mundo.
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HAVERÁ BARULHO NO PARA' ?

0 Sr. Enéas não terá o apoia
ilo&.lisi

A propósito da política do Pará, annun-
ciámos num "éco" -, a próxima partida do
Sr. Lauro Sodré para a capital do Pará.
Conversando com S. Ex. tivemos a confir-
inação dessa noticia:

De facto — disse-nos S. Ex. — preten-
do seguir para Belém no primeiro vapor de
setembro, accedendo ao appello de meus
amigos, que aguardam a minha chegada
para assentar definitivamente a acção elei-
toral que terá o nosso partido, de accôrdo
com as moções que tèm sido votadas pelas
commissões executivas de todos os munici-
pios do Estado, nos quaes elles se organi-
saram. E cm Belém me deixarei ficar até
as eleições presidenciaes, a serem effeotua-
das em dezembro.

E do Sr. Enéas que noticias nos dà
V. Ex.? Será mesmo candidato á reeleição?

Não sei. Sobre a reeleição do Dr. Enéas
apenas sei que não tem o apoio do Sr, pre-
sidente da Republica, queé contra, por prln-
cipio, ás reeleições, considerando essas er-
radas praticas em absoluta divergência com
os preceitos fundamentais dn Constituição.
Demais — terminou S. Ex. — o Dr. Wen-
ccsláo Braz não tem occullndo o seu pon-
sainento acerca da possível reeleição do
Dr. Enéas; — é contra.. . -

l 0 ulliiiio retrato de Mine. Duroehcr
cher nasceu cm França e veiu para esla capi-
tal contando apenas 7 annos dc edade. Par-
tindo dc Paris em março de 1816, na tra-
vessia da Mancha naufragou o vapor a cujo
bordo tomara passagem cm Bordcaux, sendo
recolhida com sua mãe a uma ilha do conda-
dò de Soutliampton, chegando, finalmente, ao
Rio de Janeiro, a 8 de agosto daquclle mesmo
aiino. Aqui, educada a principio pela sua pro-
genitora, nperfeiçou seus estudos em diversos
collegios, adquirindo assim os conhecimentos
de ouc necessitava para auxiliar a sua mãe,
na dirccção da casa commercial desta, c sue-
cedel-a cmfiin.

Assim correu a sua vida até 1832. quando,
perdida a sua progenitora (1829), ja viuva e
com dous filhos e cansada das lides do com-
mercio, resolveu procurar outro meio dc sub-
si.stencia, matriculando-se na nossa Faoulda-
do dc Medicina, como alumua do curso dc
uírtos e obtendo o diploma em fins dc 1833.
Eftfoi 'dahPque Mme. ífurõcliW sc torH6u "cc-
lenre como parteira, observando casos mui-
tissimo interessantes 1111 sua clinica, collabo-
laudo nos "Archives de Medicine Navale",
exercendo as funeções de parteira da casa im-
perial e sendo admiltidá na olasse dos mem-
bros titulares da Academia Imperial de Me-
dicina — a única mulher que até hoje obteve
esse posto, por cila honrado no decorrer dc
longos annos. Mme. Duroehcr, como era co-
nheeida de toda a gente, que lhe apreciava e
admirava as virtudes c a competência profis-
sional, adoplara um traje cspeeialissimo, tal
qual é de ver-sc pela photographiá que aqui
reproduzimos e assim descripto pelo Dr.
Olympio da Fonseca, secretario da Academia
de Medicina: "Consistia essencialmente em
saia de merino preto, eollete de homem, longo
casaco em fôrma de batina curta, com bolsos
externos, tudo da mesma fazenda; chapéo pre-
to á semelhança de cartola, mas dc altura
muito menor o com a disposição de cone
truncado". Mme. Durocher teve dous filhos,
um Aos quaes foi official da Marinha de Guer-
rn brasileira, c morreu pobre, embora tivesse
prestado serviços profissionaes a milhares das
nossas principaes famílias. A propósito disto,
\nle a pena transcrevei") a seguir, o que o
professor Alfredo Nascimento disse, fazendo
o sení-nccrologio, em sessão magna da S. N. de
Medicina, em 30 de junho de 1894: "Cerca de
oito mi^ creanças encontraram em seus braços
o primeiro amparo ao penetrar neBte mundo;
e desses partos numerosos passou-lhe pela
bolsa uma fortuna que dò mesmo modo se es-
coou. E'qpe. essa bolsa era como o tonei das
Banaides, onde a gratidão derramava o ouro,
sem nunca o encher, porque a caridade vasa-
va-o para as mãos dos infelizes". Mme. Du-
rocher morreu quási cega, aos 85 ánnos de
edade, a 25 de dezembro de 1893.

A Academia Nacional de Medicina comme-
morará a passagem do centenário de Mme.
Durocher numa sessão solemne, que se reali-
savá na próxima quinta-feira, ás ili horas, em
sua sede social.

lím caso authentico
E' iiotaoel a modificação que soffre o

seníunento de patriotismo em paiz estran-
fleiro; Torna-se vibratil, excitauel, intole-runte.. \enfiquei ha pouco na Argentina
um caso destes.

O centenário da declaração de Tucumanattrahiu certo numero de brasileiros a Bue-nos Aires. Entre elles havia um rapaz de Sãoraulo, o acadêmico F., que foi mandado
pelo medico a dissolver na capital platinaum começo de ncurasthenia.

AO de julho, no imponente desfilar de
forças de mar e terra para a grande revista,
n,l<ji a marc^a nma companhia do nosso
Batalhão Naval, garbosa no seu vistoso far-damento.

Ffi dentre a multidão, nosava a boa figurados nossos patrícios, quando ouviu um ar-
genlino, a seu lado, exclamar:Mirai tchêl que monadal...Que monadal — repeliu o outro.

F., indignado, recolheu-se ao hotel, onde
entre compatricios sua irritação explodiu:—-JVocês não sustentam que. não ha pre-venção dos argentinos contra nós? Pois aca-bo de ter prova do contrario. Chamaram
os nossos navaes de macacos. . ltetirei-me
para evitar um escândalo, c ainda os deixei
a dizerem um para o outro: Que monadal
Que monadal...

Um major argentino que chegava, postoao correr do caso, ajunlou com calor:—Si, si; los marinos brasileiíos? que mo-
nadai Como nó?...

Ficámos estupefactos. Era evidentemente
um 'casiis belli". F. esteve um momento
a meditar nm insulto fulminante, mas resol-
veu retirar-se. Eu me afastei para deliberar.
Mas eis que chega um rapaz da nossa lega-
ção e esclarece a questão. "Que mona/lá"!
em castelhano quer dizer simplesmente: quebelleza! que bizarrial

Nem que o acaso trabalhasse outros vinte
annos . poderia encontrar um qui-pra-quómais interessante. Este caso só tem um de-
feito: ê ser authentico.

Eis como estiveram por um triz a se. des-
manlelar de nouo as relações entre o Brasil
e a Argentina*.

«8 an odaçües para
o Congresso

O presidente da Ct.mt.pfe
elvitra um empréstimo

A mudança da Câmara assumiu, pôde-so di-
zer, as proporções dc um "caso político".

Uns — c nesse numero eslão os Interessa-
dos — acham magnífica essa idéa da mudança;
oulros, julgnm-n'a liiòpporluna cm virtude
du crise financeira.

Pois è cm virtude da crise financeira que
julgo muito npporiuiin a mudança dn Câmara— dizia-nos hoje o Sr. Astolpho Outra, Nés,
no Monroe, não estamos bem. Ali uns fui-
Iam espaço o condições esseneiacs n unia
casa dc congresso. A bibliolhcca o o archivo
da Câmara, que sc acham aolualmcnlc 111 Ca-
dela Velha, não prestam o menor servi-
ço aos deputados c nem lão pouco o Monroe
possuc um logar em que elles possam ser alo-
judos. Assim, mim prédio absolutamente im-
prcstavcl para a Câmara, sem acústica, sem
galerias, nos tínhamos que mudai- mais hoje
mnls amanhã, mesmo porque para lá no; mu-
damos provisoriamente. Essa situação de alo
jumento provisório duraria somente cmqunn-
to a eriso não nos pcrniitlisse mudar. Ora,
acontece que o Senado está ameaçado de vir
abaixo; quer um outro edifício. Si clle vae
gastar dinheiro em adaptar uma casa para seu
funecionamento c si a Câmara tem que fnzer o
mesmo, não è preferível que a Câmara ceda
o Monroe ao Senado e procure um outro logar
para ella? Sim, porque cm vez dc duas mu-
danças, de duas adaptações, far-se-á apenas
uma. Si o Monroe não so presta pnra o funecio-
nnmcnto da Cornara, para o do Senado é intei-
ramente acceitavel. Eis por que julgo opportu-
na a nossa mudança do Monroe: para evitar
duas grandes despesas.

E a Câmara já tem o seu futuro prédioescolhido?
Ainda não. Isto não se escolhe assim

num dia. Ha vários deputados que opinam
pelo Itamaraty, muitos que se batem pelotheatro S. Pedro (pertencente ao Banco do
Brasil), alguns que preferem a Cadeia Vc-
lha, reconstruída, e muitos que opinam peloGuanabara.

E V. Ex. é por...Eu não sou por nenhum desses nlvitres.
Amanhã n Mesa tratará do assumpto otlen-
ciosamente, ficando então resolvido como ha-
vemos de agir. Nada se resolveu ainda. Essa
historia dc que a Cadeia Velha venha a ser
preferida não passa de uma Invenciouice. Só
depois de estudarmos qual o edifício, dos in-
dicados, que nos convém, é que faremos a es-
colha. E para essa adaptação lia de ser aborta
a indispensável concorrência, critério pornós adoptado desde que pensamos em mu-
dança. E' verdade que já existe uma piam a
para a reconstrucção da antiga Câmara,
planta que, a pedido de seu autor, sc acha
çsposta na ante-sala do meu gabinete, 110
Monroe, A Mesa não tem, onlrolaiilo, o me-
nor compromisso nesse sentido.E o dinheiro ? As despesas ?As despesas para adaptação do prédio
que for encolhido jioderão ^cr custeadas;: pormeio dc um\«mprestimo tni hnpoliees, espi-
cJalmente lançado para esse fim, já que as
finanças do Thesouro sc encontram no esta-
do que todos nós sabemos.

ASSIUNAIUIUS
Por anno. •••••, 2bS0<
Por semestre , • MS0U
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0 ataque dos turcos
ao canal de Suez

NO 0.s9ifc.NTE

A nova tentativa turca contra o Suez— As noticias de Constanfnopla —
Os ingl.zcs continuam a rcpellir os
turcos — A revelação triumphante

na Araota

Portugal vae definir hoje a
sua situação

A reunião do Congresso e a orga-
nisação do Ministério Nacional

LISBOA, 7 (A. A.) — Os jornaes oecupam-
se largamente da situação internacional o das
possíveis deliberações que, hoje, deverão ser
tomadas pelo Congresso na sua sessão extra-
ordinária.

Para a tarde está marcada uma reunião, se-
paradámente, dos parlamentares democratas o
unionistas, afim de assentarem a altitude quedeverão assumir na referida sessão do Con-
gresso.

Liga-se muita importância a essas reuniões
políticas, todas ellas naturalmente relaciona-
das com a solução que, espera-se, será dadahoje com a formação do gabinete nacional.
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Taxas de carga e des=
carga

Um requerimento do Sr. Álvaro
Bjpilsti

0 deputado Álvaro Baptista enviou hoje ámesa da Câmara o seguinte requerimento de
informações:"Roqueiro 

que o poder executivo informe:
,1o) A quo importância attinge a arrecada-

çao da taxa de um a cinco róis por kilogram-
ma de mercadorias que forem carregadas oudescarregadas segundo o seu valor, destino ou
procedência dos outros portos, desde quo foivotada pelo Congresso;

_2°) Si existe tabellas regulando a appliea-
çao c cobrança da taxa referida e qual cila
seja;

3o) Em que portos tem sido cobrada a ditataxa, especificando para um delles o exerci-
cio cm que foi iniciada a cobrança, a renda
arrecadada annualmcnte e o valor ou valoresda taxa applicada".

A pinte itoiic do canal de Suez, que os\
turcos pretendiam atacar. Ao centro, o\
lago de Timsali, ou Tina, a leste do qual!
fica Romani, até onde os turcos che-

garam
NOVA YOBK, 7 (A NOITE) — Radiogram-.

mas de Berlim informam que, segundo notl-
cias ali recebidas do Conslnntinopla, 11 luta
prosegue muilo intensa a leste do canal de
Suez, na região do Romani. Os turcos conse»
guiram approximar-sc dez milhas' do canal,
que foi bombardeado com obtizes do 3(15 mhn.

Na sexta-feira os turcos avançaram tres
milhas na direcção do canal e approximaram-
se dp lago Timsali, sendo bombardeados 03
monitores que 

'ali ícstavai)*, fundeadas- -.• ?'.;.
As [icrdas inglczas, segundo essas informa-*

ções, foram muito grandes.
LONDRES, 7 (A NOITE) — O commaiidtuw

te das forças no Euypto informa que os lur-l
cos, balidos no sabbado pelas tropas da Aus-i
tralla c da Nova Zelândia, continuam a reti»
rar-se na região de Romani.

Cnlumnns turcas, dirigidas por officiacs al«
lemães, que avançavam próximo da cosia, a
leste de Port Said, foram lambem dispersadas,

PARIS, 7 (A NOITE) - Communicam de
Salonica que é inteiramente falsa a noticia,
contida cm um coinmunicndo publicado era.
Sofia, de terem os búlgaros derrotado os ser»
vios ao sul de Monastir.

Os servios mantèm-se cm todas as suas pq*
sieões e oecupa ram mais a aldeia dc Pemli, dô-
onde os búlgaros foram expulsos, depois da
terem soffrido perdas muito grandes.

LONDRES, 7 (A. A.) — Os inglezcs quo
operam 110 Egypto repelliram um novo ata»
que dos turcos, próximo a Romani.

O inimigo completamente desbaratado fu*
giu, deixando nas mãos dos inglczes numero»
sos nrisionèiros.

LONDRES, 7 (A. A.) — O cheriíc rebelde
de Moca ordenou ás suas forças que prosi-
gam, com toda a energia, os ataques a Me«
dina.

Annuncia-se que os turcos enviaram para a
Syrià a guarnição que defendia Medina, porse julgarem impotentes para resistir ao atas
que dos árabes.

^1 K.f i»i ,
A PIRATARIA ALLEMÃ

Recomeça a campanha submarina —>.
Mais navios neutros a pique — Um.
submarino teutonico nas costas da

Hespanha .«-•
LONDRES, 7 (A. A.) — Foi assignaladá «

presença de submarinos allemães cm diversos
pontos do mar do Norte.

No sabbado, os submarinos inimigos inotte»
ram a pique tres navios inglczes, um italiano
e dous norueguezes.

BARCELONA, 7 (Havas) — Um submarino
poz a pique, á visla do somaphoro de Bagur,
um vapor grego e um inglez. A sele milhas
do cabo Stardi, o mesmo submarino afundou
outro navio inglez, á visla do qual tinha sida
torpedeado nas proximidades dc Palamós una
outro vapor de que se ignora a nacionalidade.
Este vapor tambem foi a pique.
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Não é nem de Goyaz nem de
Matto Grosso
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A photographiá acima é de uma aqcncia postal que, d primeira vista, sc sttbbõe
J/i'd"r'Lfía'T}4mlMer Sfe Govaz ou Matto Grosso. Mas é um engano: èate a rua tíemfisa rt. 35g, casa 3, a quarenta minutos apenas da rua Primeiro
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Êcús e novidades
R* rcnlmonlo uma pena que os nclos do Sr,

luefelhi 11.10 COIIChpoiHl.lltl, liil.lt-li VCÍCS OS
fíiins Imãs Intenções, Si 8. lu. fliesuo tudo
«luaiii.. di/, serio pelo u1cu.11 um preleilo
nuusl inodeli), U Sr, Sodro niiiiiiiiciuu, por
Bxoiuplo, mio, devido u prcmcneiu da crise un
prefeitura — e tant» assim qi*c para pagar
os seus juriiatelros teve de rcalisar uma ope-
racuu financeira do dous mil o tontos cou-
tos — lu dispensar oh extraiiuinonirloi e ad-
ilidos, Ninguém poderia querer mal o goveo
lindar ila cidade por essa medida, o rciilnu-ii-
le a Intenção foi minto elogiada, Mas, apenas'so começou a falar na derrubada, entrou a
In/cr novas nomeações de protegidos seus c
1I0 protegidos dos políticos paru certos car-
jins, alguns dos quacs nem mesmo existem,
Ji' sabido que mio sáo poucos os "meninos
clielriiMis" —- "menino bonito", bojo, & un-
mo feio — " encostados", pur ordem do S.
lix,, cm diversas rcparlienes, principalmente
11:1 Limpeza Publica, Demite disso, tora o Sr.
prefeita força moral bastante puni dispensar
nddldos ou oxlranunicrarlos, alguns ate com
sele e mais annos de serviço'/ lividcnteinento
jiâo. Mais aludiu entro os que devem "cair
na rua", eslá S. Ex. fazendo solecçòcs, tnlveí
odlosns, como, pur exemplo, para a Directoria
de Obras, ouuo são numerosos os filhos de
jines olcaides — uiios funecionarios da Pre-
feitura c que si» por esse facto serão conscr*
vados -- que ali outra cousa não fazem a
não ser o recebimento dc bem bons ordena-
dos, com uma cxccllcillo vantagem sobre lo-
dos os outros: o de não serem obrigados a
recorrer aos agiotas.

Pnra que o Sr. prefeito possa lazer a "der-
JnibadnV c merecer os justos elogios que essa
medida acarretara para sua administração, é
indispensável que n esse acto presida um cri-
terio superior de Justiça o de moralidade, Si-
pão, não.

"""C Ministério da Agricultura lem uns run-
icclonnrios que vivem, pelo interior dos lis-
tndos, a ensinar os processos modernos c
prallcos de lavrar a Icrra: são os ajudantes
do Inspectores agrícolas. Ja pela natureza do
serviço, já pela difficuldado do transporte,
feilo, geralmente, dc fazendas para fazendas,
cm lombo do burros, os ajudantes de Inspc-
clores agrícolas constituem a classe dos fun-
ccionnrios que mais trabalha ou que mais de-
via trabalhar no Ministério hoje dirigido pc-Ia oclividadc do Sr. Dr. José Bezerra. Apezar
idlsso, esses homens — tpie n,\ sertão do Ura-
sil ganham trabalhosamente o pão com osuor de seus rostos -- aqui a chapa eslá acalhar — são perseguidos de maneira impic-
dosa, sem saber por que.Os ajudantes de inspectores agrícolas ven-ciam 50(J$000 mensoes, de necorao com uma
disposição do legislativo. Mas o Sr. José lie-rzerra entendeu que devia rachar ao meio es-ses dinlieiros para arranjar uma verba com
que cuslcassc os seus surtos dc estadista creduziu os 5008 a 2508000. Como os modestos
fíunccionarlos reclamassem, o Sr. Dr. José He-Zerra, pelo desaforo, reduziu ainda mais; os-óOíi foram diminuídos para lôüSüOÜ. Novasreclamações. Então, o ministro da Agricultu-ra, para mostrar a esses indisciplinados queHão (leve um funcciónario rebeliar-sc contraordens do alto, — zàsl — rebaixou os aju-(antes dc inspectores agrícolas a uma classede categoria inferior, que é a dns inslructoresagrícolas (uma espécie dc servente), cujosvencimentos são também de 1508000, defini-tivnndo e legnlisando assim a sua pirraça. Eo que é ni.iis dcshutnano cm tudo isso c que'
çsses modestos funecionarios, devido a cm-Iinrnços creados — propositadamente — nãorecebem 0s seus vencimentos, ainda mesmo•reduzidos, ha sele mezes!

Dinlicirti haja...
Aviso do Ministério-das Relações "Extcrio-

;ío-ftL»„,? c jl,,uhu lj,ull)* Pftra Pnfiamento dcl:2o0?000 papel, á Garage Itenault, por umoulomoycl a disposição do ministro Uastãocia Cunha, a serviço do ministério. Registado
pelo 11-ib.ilnal de Contas, contra os votos dosflirectores Drs? Pedro Soares e Alfredo Vai-Jadao.

Aviso n 2.G14, do Ministério da Viação, de
?, i , ;]. ' lilul°' iiagamenlo de 3008000 a«odolpho Julio Ferreira, por serviços presta-(los como conduclor de um automóvel da In-spectona Gerai cie llluminação, no mez de ju-íiho anterior — Fez-se o registo.Aviso n. 731, do Ministério da Guerra de 21de julho ultimo, pagamento de 1:5348782 âBrnsilianische Elektricltnts Gesellsehnff, dc as-slgnaluras dc apparelhos teleplumicos no cor-rente nnno - Registado - (Unem quizer veros nomes dos officiaes beneficiados por es-ses apparelhos veja o Indicador Telephoni-co).

Aviso ii. 2.828, do Ministério da Viação de
f do corrente, pagamento dc 1:90Ü$Ü0'0 aHenrique Itomaguera e outro, dc gratificaçõesUo corrente anno.

E é para se custear despesas como essastliri sc vno nggrovor os impostos e tornar avida iiinda mais insupportaveli E é para scdistribuir dinheiro cm gratificações e parapagar automóveis para meia dúzia de magna-tas que o povo vae pagar vinte por cento maissobre o preço aclual de todos os artigos!

Bom cate, chocolate e bonbons só
Moinho c!e Ouro — C_iela_© (DOKí
as n._i3açóes>

* -n-r— i
O pessgate aSos we.es ouro

O Sr, ministro da Fazenda mandou baixarCirculares aos chefes das repartições subordt-nadas, rccommendando, quando fosse eonvc-ruenic. (jue os certificados ouro ou vales ourode exclusiva circulação local e intransferíveis
r.or transacçao-ou endosso, só podem ser rés-
galados nas próprias praças c por intermédioua respecliva emissão.

0 problema do material
bellíco

UMA MENSAGEM
"Teve hoje entrada na Secretaria da Cama-

l*a uma mensagem em que o governo solicita
fio Congresso iintorisação do credito de 820
conlos para o fabrico de matéria' bellíco c
conclusão dc obras do Arsenal de 'nerra.
Acompanha o documento, como de praxe, a
exposição do Ministério da Guerra, onde se
diz que o credito solicitado é relativamente
pequeno, mesmo cm confronto om cs orça-
mentos daquclla pasta.

Eis o que escreve o general Cacto-o, em sua
exposição :"A aclual guerra curopéa veiu necentunr
mais a necessidade de nos libertarmos dos
mercados estrangeiros quanta á producç".ocios nossos elementos de defesa; é assim demaior urgência dar ás nossas faL.-icr.s e Ar-senaes o desenvolvimento necessário para quepossam produzir a munição de guerra, atten-(ler nos reparos do nosso material oellieo, emesmo fabricar, ao menos, o armamento por-latil. r

As circumstanclas do paiz obrigam, rorêmfa proceder por partes, nttendendo-sc cm pri-meiro logar, ao mais simples e urgente. Paraisso deve-se começar por garantir a fábrica-
çao completa dc munição de infantaria e dos
pro.iectis para artilharia.

Temos visto como a deficiência ío muni-
ções lem paralysado exércitos e dado mesmologar a revezes; e ainda as difficuldades queli., para obter esses recursos fora do paiz, nocaso de guerra, mesmo com a circumstaneiafavorável do dominio do mar. A nossa únicaFabrica dc Cartuchos precisa completar-se deniodo a produzir não só n munição necessa-ria a instrucção e outros serviços do tempodc paz, como a indispensável ao "stoek" deguerra."

Accrescenta o Sr. ministro da 3ncrra adiscriminação dns 720 coutos pedidos (500para machinas; 220para edifícios), dizendo quen metade deve scr posta á disposição do Mi-nls.cno da Guerra, desde já, c o .esto no co-nicço do futuro cxcrcicio de 19:7. Pede aindao Sr. ministro da Guerra os 150 roncos paran conclusão dc fornos, in ,n:-i.!cm de mr.chi-nas .iá existentes no Arsenal de Guerra » pnra« ncquisão de outras que faltam e de um con-
;.rcrsor de ar~

A sessão cio
Senado

Um senador ataca o Sr. Ze-
balloso exalta a memória

Ue Pinheiro Machado
Presidência a principio do Sr. Pedro Dor-

ges, depois (fo Sr, Anlonlo Azeredo,
O expediente lido careceu do importância.
Obteve a palavra o Sr, Vlclorlno Montei-

io, que. começa ili/endo que, si tlvcsso a ven-
tura do pcrlcurer a alguma das nossas fa-
cuidados de direito, da sua c.ithcilrn responde-
ria As palavras do desastrado político Sr, Ze-
ballos, quando dirigiu a snudoeflo ao Sr, Ruy
llarbosa, na Argentina. Relembra o passado
politico do Sr. I-Maulslmi e dis que, gravas
nos seus «crvlcns, quasi esteve, ha tempo,
conflagrado o conlinviilo tuil-amcricuno.

Chamo dc Iscarloto dn política sul-nmerlcn-
na ao estadista argentino o di/. que essas con-
slderaçóes são provocadas pelos períodos ng-
aressivos do Sr. Zcballos ao referir-se ao Sr.
Pinheiro Machado, quo dormu hoje no l'aii-
thcoii dos mortos (Ilustres,

1.6 trechos do orador argentino, a que so
refere, o continuo, protestando, cm nome da
verdade, contra as palavras do Sr. Kslnnls-
lail, Faz o elogio do Sr. 1'iulii'iro Machado o
reclama para cllu a justiça da Historia. Rei-
vlndiea para o Sr, Pinheiro o papel do gran-
dc politico c patriota o rcpcllc o cpltlicto dc-
primciile dc caudilho, com quo a cllu se ro-
feriu o Sr. Zcballos,

Proclama, cm nome da verdade, ainda, o
Sr. Zcballos cumo o lypo perfeito do caudi-
lho, c requer que sc junte no seu discurso,
para ser publicado, a artigo dc um dos nos-
sos matutinos, sobro a personalidade do Sr.
Zcballos c da sua conversão.

A ordem do dia constava dc votações e, não
havendo numero, foi levantada a sessão,

¦ «li», 

Loteria do Estado do Rio Grande do Sul
-1 oo:oooSooo — Por 3o$>ooo

S» jogam 18.01:0 bilhetes — 75 <7» cm prêmios
- TERÇA-FEIRA, 8 DE AGOSTO —

1 premiu de

¦ ••••••••• *•• i f

1 n ».
» v.

prêmios do 2:0003..
21 x i> l:00l'S
40 > » 6005
59 » » 2005

ir.i i » "loiis
1717 s * f.0J

18 prêmios para os 8 últimos algarls-
mos do 1- prêmio n 1C0Ç

180 premios para os _ ulliinos nlgaris-
mus do I* premiu a 8U5
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A' VENDA EM TODA A PAUTE

Os fartos no archívo
da Câmara

A prisão [íreventiva dos
accusatíos

Nem sempre a policia trabalha. Ou por is-
so ou por outro motivo, anda cila de vez cm
quando ás turras com a justiça, que, diz, não
lhe presta mão forte. A verdade è, porém,
que nem sempre a policia trabalha com von-
lado c intclligencin. Quando assim não sc dá,
vê ella coroados os seus esforços, confirman-
do os juizes os seus trabalhos feitos. E' o
caso dc agora, no 1" districto, cm que o dc-
legado Culta Preta e seus auxiliarcs conse-
guirnm o completo esclarecimento dos fur-
los no archivo da Câmara dos Deputados e
seus autores. Pelo juiz da Ia Vara federal
foi concedida a prisão preventiva dos necusa-
cios, continuo Rodrigues de Paiva, o "Alfar-
rahista" c servente Laurindo Ferreira, am-
bos daquclla dependência da Câmara. Hoje
mesmo foram os presos removidos para a
Detenção.
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profecto da responsa-
aae csví

Escreve-nos o deputado Gonçalves Maia.
"Sem o menor intuito de polemica.
Eu tinha dito, n'A NOITE dc sabbado, que

o artigo primeiro do projcclo da commissão
sobre responsabilidade civil dos funecionarios
já era uma disposição do regimento interno
do Supremo Tribunal, que também 6 lei.

E o illustre deputado pelo Rio Grande do
Sul, o Sr. Gonicrcindo Ribas, replicando á
minha declaração escreveu na vossa folha de
honlem :— Não c verdade, como affirma • Sr. Gon-
eatvcs Maia, que tenham força dc lei as dis-
posições do regimento interno da Suprema
Corte, E' preciso distinguir : O Supremo Tri-
bunal não tem poderes para legislar; o seu
regimento interno, como as próprias palavrasestão dizendo sú regula, ou só "rege" os
actos da sua vida interna. Fora dessa esphera
limitada não obriga a ninguém. O Congresso
c que pódc, na lei, traçar normas de acção
aos órgãos do Ministério Publico."

O art. ÍI14 da lei n. 818 dispõe que o regi-
mento interno do Supremo Tribunal regulará
a ordem do serviço e do trabalho "tanto cm
as ncções", como na Secretaria.

Assim, clle regula a ordem do proc.sso de"habeus-corpus" perante o Tribunal, das np-
pellações e de outros recursos, dos confliclos,
da reforma dos autos perdidos, das habilita-
ções incidentes, etc.

A competência para reformar o seu regimen-
to tem sido exercida diversas vezes; e certa-
mente o Tribunal não o faria si não tivessem
cunho legal c obrigatório as disposições ap-
provadas.

Foi em virtude dessa competência que, cm1911, o Supremo Tribunal, reformando ainda
o_ seu', regimento interno, npprovou a -ndica-
çãomandando que "todas ns vezes que aUnião fosse condcmnndu por abuso dos seusfunecionarios, constaria do oecórdão ordemexpressa para se extrahirem copias das peçasdo processo, c se remettessem ao procuradorgeral para os fins de direito. ("Revista do Su-
premo Tribunal" de 1014).

Si está errado ou si o Supremo Tribunalinclue incompetentemente e sem forja legal,essas disposições no seu regimento interno, aculpa não é minha.
Eu estou convencido de que o Supremo Tri-bunal sabe o que está fazendo — GonçalvesMaia."

¦ «<»fc. i

Quereis apreciar bom e puro café?
¦Só o PAPftGAIO

Foi-se com a roupa
do outro

r.t°t Stvi ??nrique Pinjngão, residente á ruaUub Athlclico n. 32, entregou, para lavar,na dias, uma peça de roupa a Francisco13orges, que dcsapparceen cm seguida.O lesado deu queixa A policia e hoje foipreso Francisco e apprehendida a roupa, sen-do-' entregue no seu legitimo dono.

Drs. Motrra Brasil e Gabriel de Andrade*
Oculistas. Larco da Carioca 8, sobrado.
—¦ ¦ — *- ¦

Fislutas e feridas-üsar o Elixir dc Nogueira

t A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA

Novas noticias da guerra
EM TORNO DA GUZRRA

mt*.m
O novo commissario da Irlanda —¦
Um protesto do Papa conlra as de-
porluçõcs da popuhção do norte da

França
LONDRES, 7 (A NOITU) — Os Jornaes cx-

pllcnm a nomeação de lord Wimborne particommissario da Irlaii-
dn, como uma medida
do governo destinada a
apaziguar os espíritos
e a salisfazur as uspl-
rações nacionalistas
dos irlniidczes. Lord
W i m bo i-n e lumiein
mesmo partiu «laia
Dublin. *

1'AHIS. 7 (Hrrvo's)— O "Matin" pufllica
um lelcgramma deijtu-
ma segundo o qua) o
papa protestou leio-
«mplilrnincnto jilnto
<lo Itolscr contra . ns
violências praticadas
pelos allemães nolior-
te da França, obriftnn-
do ns populações civis
a evacuarem os ,i,cus
territórios.

O papa insiste ria 1J-
, . „,. borlaçâo das inullMrcsLord IVimliorne c cronnçns, no menos,

c pede que lhes sejn permitlido regressarem
immcdintiimcntc nos seus lares.

Assgurn-so no Vaticano, nccrcsccnln o des-
paclio do "Matin" que, si não cessarem* os
actos dc barbaria, Indignos do nações civilisa-
cias, o papa exprimira publicamente a sua rc-
provação. —> mm m» - ¦

NA FRENTE OCCIDENTAL
m».m i

Novos suecessos dos inglezes na re-
gião de Pozieres — Os allemães ten-
taram reconquistar as posições per-
didas em Verdun — Grande activi-
dade aérea — Os últimos commu-

nicados officiaes
LONDItES, 7 (A NOITE) — Os Inglczcs

continuam a avançar na região de 1'ozlércs,
onde tomaram aos allcmães mais alguns ele*
mentos do trincheiras solidaracnte íortifi-
cartas.

A luta estende-se agora para o norte do
Ancre, na dirceção da fronteira belga, mulo
está empenhado ha dous dins vivo duello de
artilharia, '

Tem havido R-rande nclividadc aérea cm, to-
da a frente occidcntnl.

PAUIS, 7 (A NOITE) — Na frente jCran-reza a maior intensidade das operações, des-
locou-se novamente pura Verdun, sem. que,entretanto, tenha diminuído na frente do
Somme.

Em Verdun, cm torno dc Tbiaiimont 6 do
Flcury coinliiite-ac desesperadamente. Oii ab
lemães descarregaram hontem, durante todo
e dia, pesadissimo bombardeio sobre as no-
mis poRições francezas e também sobro os
fortes e as immediaçõcs do Souville e de
Tavannes. Em determinados pontos houve
tentativas dc avanço de infantaria, logo deli-
das pelo fogo de barragem.

A netividade aérea foi muito grande lion-
tem durante todo o dia. Na região de Verdun
um aeroplano francez abateu suecessivamen-
te dous "Fokker", um dos quaes caiu nas li-
nhas francezas completamente intacto.

PAUIS, 7 (4, NOITE) — Os allemães fuzi/
laram o nlferes-avindor David líloch, alsacia-
no, que se alistara no Exercito francez, sob.
pretexto dc crime dc alta traição. David lllocli
caiu, quando voava, nas linhas allcmãs.

LONDRES, 7 (Havas) (Official) — O. lni-
migo atacou duas vezes o terreno que con-
quistámos recentemente a noroeste dc Pozié-
res, Empregando líquidos inflammados, [con-
seguiu recalcar-nos momentaneamente no lon-
go de uma trincheiras, que recapturámos ,pou-
co depois, deixando em poder do adversário
somente quarenta metros. O segundo ataque
foi repellido cm toda a linha, com graves
perdas para os assaltantes.

Progredimos a leste de Poziíres. Na dirc-
cção de Marlinpuich a artilharia esteve,, em
grande netividade, e, próximo de Carenchy e
Loos fizemos um "rnid" contra as trinchei-
ras allcmãs, com pleno suecesso. ., . .'

Ao sul de Sainl-Eloi os nossos aeroplanos
cooperaram efficazmento com a artilharia,
auxiliando a destruição de varias plataformas
de canhões.

PARIS, 7 (Havas) (Official) -- Na 'mar-
gem direita do Mosa os allcmães bombarclea-
ram violentamente a obra de Thiauinqrit o
as nossas posições cm Flcury e nos bqsqueí
de Chapitre e Chenois. Não tentaram, no; cn-í
tanlo, nenhum ataque de infantaria. !ivNo resto da frente houve eanhoneicjj in-
tcrmitlcntes.

Um piloto francez abateu suecessivãmente
na região de Verdun dous aeroplanos inimi-
gos, uin dos quacs veiu cair nas nossas linhas.
O outro caiu entre as nossas trincheiras e
ns allcmãs. Um terceiro avião inimigo foi
obrigado a aterrar nns nossas linhas ao nor-
te de Eslrócs. Os dous aviadores ficaram pri-sionciros. O apparelho, que é do ultimo mo-
dclo, estava intacto.

LONDRES, 7 (A. A.) -- As forças ingle-
zas oecuparam a collina 1G0, situada a 800 me-
tros ao norte de Pozieres, dominando assim
o planalto de Dapanmo,

A OFFENSIVA RUSSA

i/m «ommunlcado austríaco — A ba*
talha na região de Zalozce — O avan-
ço dos russos a sudoeste de Brody
— Os russos approximam-se de Ka-
mionka e dc Busk — A luta no
sul do Dnlestcr — Proscgue a ba-
tuilia de Kovel — Um communicado

i russo __

NOVA YORK, 7 (A NOITE) — Informa o
ultimo commiinlrudo nustriHcoi

"Nos proximidade, de Zolozce está travada
uniu grondo Imlnllia entre ns tropo» nustro-
húngaras o on russos. Tem havido nltcrnati-
vos dc Micrcsso. Os combates continuam."

LONDRES. 7 (A NOITE) — Telegrammas
do Pclrogroüo nnnunclnm que n luta proseguo
Intenslsslmn nn região de Brody. A sudoeste
daquclla chiado, nos cabeceiras do Scrcth e
nn região dc Zalozcc, travaia.n-sc encarniça-
dos combates que terminaram lodus com van-
tagens para os russos. Foram capturados ali
cerra dc 0.000 prisioneiros, entro oa quacs
150 officiaes.

Os russos já fortificaram as aldeias quo to-
moram ali no sabbado e nas quaes encontra-
ram grandes quantidades de material bellíco.
Tortas ub alturas daquclla região foram oc-
eupadas. Os russos attinglrnm as cabeceiras
do l!ug e avançam simultaneamente sobre
hiimlonka, Iiusk c Zloczow.

Nn frente do Kovel proscgue a batalha com
grande intensidade.

Ao sul do Dnicster os russos detiveram a
contra-offcnslva dou austríacos nas regiões
do Priitli. Dora, Delatyn, Varcmch e Tabinís-
ta, infligindo grandes perdas ao inimigo. O
avanço russo sobre Stanislau c sobre os Car*
pnthos prosegne com o mesmo Ímpeto.

Na frente dc liiga nada de extraordinário.
PETUOOHADO, 7 (Havas) (Official)—Nas

margens dos rios (irabcrlci e Scrcth o inimi-
go bombardeou violentamente ns regiões oc-
eupadas recentemente pelas nossas forças.

O tolal dos prisioneiros feitos ahi nos dins
4 o 6 ó dc MO oficiacs, cnlre os quacs um
coronel, e mais de C.500 homens. Muitos ou-
tros prisioneiros continuam a chegar aos
nossos acampamentos. Capturámos numero-
sos lançn-hoinbas o metralhadoras.

O exercito do Caucaso continua empenhado
cm importantes combates.

LONDRES, 7 (A. A.) — Os russos conti-
miam avançando na região do Sereth.

Confirma-se a tomada pelas tropas russas
das aldeias de Zvyjln, Ratisclie, Czistopady,
Mcnzigury, Gnidava e Zaocze, onde foram
feitos numerosos prisioneiros.

LONDRES. 7 (A. A.) — Telegrammas de
Petrogrado confirmam a noticia de terem os
torpedeiros russos destruído em frente a Kc-
rasund 42 embarcações turcas, tendo bombar-
deado, com exito, a bahia de Samsun.

LONDRES, 7 (A. A.) — O "Daily Tele-
graph" annunçia que continua travada uma
grande batalha nas margens do Slolchod e do
Pripet, desenvolvendo-se até vinte milhas a
noroeste dc Tarnopol.

A luta continua a scr, até agora, favorável
as armas russos.

DEPOIS DE DOUS ANNOS
DE GUERRA

As 'declarações do generalissimo Jof-
fre: a sua confiança na victoria fi-
nal — As respostas dos imperado-
res da Rússia e do Japão ao tele-
gramma de felicitações do rei Jor-

ge da Inglaterra
NOVA YORK, 7 (A NOITE) — O corres-

pond: te do "New-Yorlc Herald** junto ao
quartel-general francez entrevistou o genera-
lissimo Joffre sobre a situação militar dos
alliados ao iniciar-se o terceiro anno de
guerra."Os allemães—disse o generalissimo fran-
ccz — esgotam rapidamente as suas reservas.
Os esforços conjuntos dos alliados sobre os
impérios centraes não pcrmiltem que os ai-
lemães enviem as suas tropas de uma para
outra frente, manobra que explica os seus
suecessos anteriores. Agora, os nossos inimi-
gos enfraqnccem-se em todas as frentes. Ha
cinco mezes que os allcmães estão estaciona-
dos deante de Verdun, e esse facto tem uma
importância que não se pode esconder. Pouco
nos importa o tempo que a guerra ainda dure:
queremos 6 esmagar a AHcmanha.H

LONDRES, 7 (A NOITE) — Em re3nosta
aos telegrammas do rei Jorge V aos chefes
de Estado alliados, ao iniciar-se o terceiro an-
no de guerra, o czar telcgraphou:"Ao terminar o segnndo anno de guerra
também eston, como vós, decidido a prose-
.pull-a nté ao ultimo momento. A Rússia em
peso está firmemente resolvida a arcar com
Iodos os sacrifícios até que os alliados alcau-
cem a victoria."

O imperador do Japão respondeu enalte-
cendo o avanço dos alliados no oceidente e
no oriente e terminou o seu despacho com
esta phrase: "Estamos eu c o meu povo com-
plctamentc de accordo em continuar a luta
até ao tiiumpho absoluto do Direito e da Li-
herdade."

• —1*1— *

Políticos de Goyaz estão
"cavando" uma inter-

vençSo
Santa Luzia «cnflanrada»

O senador Leopoldo de DiiIbOos recebeu, de
Goynx, os seguintes tolcgrammasi"SANTA LUZIA, 4 — Devido n prossüo dn
policia sou obrigado « suspender • publica-
ção d'"0 Planalto", cs Eugênio Meirelles, dl-
rector.""SANTA LUZIA, 4 — A» vista dn pressão
do destacamento poliria! o para evitar lula
material, desisto da inliilwi candidatura a
deputado estadual — Arthur Itlbelro."

"SANTA LUZIA, 0 — Por falia de «aran-
Uns resolvi mudar-mo com minha família
para Minas — Moysòs Meirelles.""SANTA LUZIA, 0-Tcndo requerido "ha-
bcas-corpus" para Ncstorlo Illcclro, o dele-
gado do policia declarou no juiz quo mata-
ria o preso caso fosso concedida a ordem. O
juiz, A vista disso, suspendeu o despacho —
Sebastião Carneiro."

Santa Luzia, segundo nos declarou o Sr.
fiulliôcs, ó collegio opposlcionistn c, por is-
so, o governo, não contento com enviar for-
ças para lã, mandou para essa cidade o pra-
prio chefe dc policia.

Outros destacamentos de força policial fo-
ram mandados para outros collcgios, revelon-
do assim o govorno não confiar nns medidas
jA tomadas do alteração dos círculos eleito-
rnes, da mudança do suas sédes, disse-nos
ainda o senador Dtilhõcs.

SHQRTHAMD
Mclhodo Isac Pitmnn. llua 7 dc Setemliro, 67."ESCOLA REMINGTON"... Aulas nocturnas.

Um grande debate sobre
a Wack-list i

E era uma vez o profecia
Bunshee-Cabeda...

A sessão da Câmara dos Deputados, hoje,
era esperada com nnciedade por quantos sc
interessavam pela deliberação daquclla 'casa
do Congresso Nacional, coin relação ao-pro-
jecto da "black-list".

Ao assumir a presidência õ Sr. Aslolplio
Dutra, o Sr. Costa Ribeiro fez a chamaüa e
o Sr. Juvenal Lnmartine leu a acla, que foi
approvada sem debate. Ií

Lido o expedie' :, falou o S:\ Faria Souto
sobre o caso dc Malto Grosso e passou-se á
ordem do dia. Approvados, então, ns ipeda-
cções finaes que se achavam s^bre a merfa, foi
annunciado o projecto contra a "black-list"
pnra objecto de deliberação.

O Sr. Antônio Carlos vae á tribuna e, porentre considerações a favor da neutralidade
a que se cinge o governo cn face da confia-
gração curopca, neutralidade que o "leader"
chama de incprehcnsivel, faz ura appello ao
primeiro signatário do projecto...

O Sr. Duushcc de Abranchcs r_- Peço a pa-lavra.
O Sr. Palmeira Ripper &_ Como isto foi

bem arranjadinho...
Faz um appello, diz o Sr. Antônio Carlos, no

primeiro^ signatário do projecto, que perten-cc á maioria, que apoia e confia na acção do
governo sobre a nossa política internacional,
para que retire o projecto sobre o qual fala,
por não scr necessário o debate sobre a ma-teria.

O Sr. Dunshce de Abranches diz que atten-
de ao appello do "leader" da maioria, seu
amigo desde que sc encontrai.,;., ambos na
primeira juventude...— Acham-se agora na segunda ? :—: Inler-
pela o Sr. Bueno de Andrada.

O orador fiel á tradição c á escola de Rio
Branco e de accordo com os princípios quemanifestou no começo da conf au-ação curo-
pca, redigiu o projecto que enviou A mesa da
Câmara como um protesto cm prol da nossa
soberania e contra todas ns diminuições q-:ese lhe pretenda impor, partam dc onde par-tirem, venham dc onde vierem.

E, assim, requer a retirada do projecto.O Sr. Maurício de Lacerda pede licença
para discordar da doutrina do Ütea-ã*'-. de

que compete ao governo — isto è, ao executi-
vo a exclusividade da nossa política intern..-
cional. Ao contrario, cabe cila fundamental-
mcnle no Congresso, porque aos próprios
actos, cuja pratica cabe no presidente da Re-
publica ou dos seus delegados, a acção do
Congresso, approvando-os, é que lhes dá o
caracter de definitivos.

Depois dc oulras considerações nesse senti-
do, o orador faz um appello no "leader" paraque diga á Cornara qual 6 a política dc neu-
tralidade nctual do governo : Si 6 a da neu-
tralídade:. inerte, que determin.-. arranhões cm
uossos direitos por esses ou aquelles bellige-
rantes, on si é a neutralidade activa, quo osenador Ruy Barbosa, como embaixador nos-
so, como delegado do executivo, advogou na
Argentina.

Na opinião do orador, não tendo o governo
protestado contra os conceitos do ci-ibaixador,
não lhe tendo cassado as credcn.-i.ies, ratifi-
cou os seus conceitou; parece-lhe, porém, queo "leader" está propenso a refngar a boa d„u-triua do illustre brasileiro para apoiar a má
pratica da nossa chancellaria.

A que neutralidade se reporta o ' -ader" ?Pergunto-lhe e não me responde. (O Sr, An-tonio Carlos pede a palavra).O orador não 6 alliadophilo, nem germano-pinto. E, porém, por isso mesmo, dos quepleiteiam uma attitude i.js neutros queinvoque aos belligcrantes o respeito nos de-veres moraes que se obrigaram pelas conven-
ções cm que foram comnosco parte.Contra a formula encontrada para afãs' irda deliberação da Câmara o projecto sobreo qual se manifesta, protesta. Si elle ó ab-surdo, inconveniente, inconstitucional, que seo rejeite em primeira discussão, i....s que senao apavore ante o poderio militar dos belli-gerautes com uma manifestação de fraquezade_ pavor, que será talvez a ullima, a «erra-dcira da nossa soberania...-

PAULO PASSOS & C

flibbs, inglez.—Telephone
834, Central.—Itua Santa

Lu-ia,-0_
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O CAFÉ'
Ainda hoje o mercado de café manteve ò
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^00 n >¦_**<• P-* o typo 7 nãolendo havido grande procura e muitos fo-
rn^c°% oÍ£S cxP°3t0S- Pd» manhã vende-
í Tsc « ,sacclís e no corl'C1, do dia mais1.480. A Bolsa de Nova York abria hojeem alta dc dous a cinco pontos. Nos dias
Í ne;;° .entraram 9.850 saccas, embarcaramP.3G4, ficando
*8cc*i,' — -

¦ mm i3a Exposição de
A vicultura

LetrVo de cxccllcntcs aves dc pura nça
-O-

Leiloeiro VIRGÍLIO
fará leilão quarta-feira, 9 do corrente, no
meio dia, no recinto onde funecionou a
3* Exposição dc Aviciiltura, no terreno do
antigo Convento dn Ajuda, no fim da ave-
nida Rio Branco, de: lindas c cxccllcntcs
gnllinhns do raça, marrecos, etc, muitos
delles premiados, pertencentes a vários dos
mais importantes expositores, o que tudo
ali estará .no neto do leilão.

¦ mnm ¦ ,

Um desilludido mette uma bala
no ouvido e morre

Pouco depois das 13 horas os moradores da
casa n, 173 da run Cardoso, no Meyer, foram
alarmados coin o estampido de um tiro que
partira do interior de um quarto, onde na-
quelle momento sc achava só o Sr, Oswal-
do Sampaio, chefe da familia. Comquanlo não
fosse esperado um gcslo trágico de seu pa-rente, ns pessoas que acudirnm ao locai ndivi-
nharam logo o que oceorrera, pois ha tempos
que o Sr. Sampaio, que trabalhava como"zungão" da bolsa, vinha lutando com gran-des difficuldades.

De facto, caido sobre uma poça de sangue,
foi encontrado o Ircsloncado, empunhando
ainda a arma com a qual disparara um tiro
no ouvido direito. Os serviços da Assistência
foram dispensados, pois, quando momentos
após cliegou ao local, já Sampaio era cadáver.

O suicida, que era casado, linha 30 annos
c era irmão do commissario de policia Edgard
Sampaio.

A policia do li)0 districto esleve no local,tendo o Io delegado auxiliar dado permissãopara que o corpo do suicida ficasse na resi-dencia dn familia, dc onde sairá o enterro.'
¦ -Mfr '
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Uma nova linha de tiro

Fundou-se em São Lourenço, no Rio Gran-
de do Sul, uma nova linha de tiro cujos pa-
pcis chegaram hoje ao Ministério da Guerra,
pedindo incorporação na Confederação do
Tiro.

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas
¦«*«»-¦

O Thesouro e as pen-
sionistas viuvas

»—Uma duvida que o direcior da
Despeza esclarece

O Sr. director da Despesa Publica baixou
boje uma portaria ao escrivão da 1" pagado-ria do Thesouro, afim de esclarecer as duvi-
das que tèm sido levantadas a propósito dos
attestados ou certidões de- vida que as pensio-nistas viuvas devem apresentar semestral-
mente, por si ou por seus procuradores que,dc nccordo_com a decisão do 20 de outubrode 1879, não é legal a exigência de que a
pensionista vive honestamente, pois que o nt-testado de vida só tem por objecto provar a
pensionista o seu estado de viuve::, porquan-to, ainda mesmo que qualquer autoridade at-testasse de plena consciência o estado desho-nesto de uma pensionista viuva, o Thesouronão poderia suspender o.pagamento da pen-são.

A circular de janeiro dc 1907 tratando dosattestados de vida, não faz referencias ao vi-ver honesto ou não das pensionistas. A pro-va dc honestidade só c exigivcl por oceasiãodo processo de habilitação das viuvas; porconseguinte, depois de se acharem cilas no
goso da pensão, a exigência é descabida.

" ' •—*--¦¦ g -afl^frH» f" --¦ ¦>n»w„r-

Julga-se do gosto artístico
de uma pessoa pela íorma
por que tem mobilada a
sua casa.

OURIVES, 39-4.-43
l, 93-95 :::

*mm* i
O general Bezouro íói a

Villa Militar
O general Gabino Bcsonro, commandantedn 5» região, foi hoje á Villa Militar, ondeassistiu A inauguração da linha de tiro da5" brigada dc infantaria.
Os exercidos ahi feitos pelo grande numerode alumnos agradou plenamente no inspectorda 5" região.
~~— « 
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Dr. Dario Pinto
I do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
I creanças. Consult, Carioca 44. Das 3 ás 5 horas.

O novo archivlsta do Minis-
terio da Guerra

Assumia o cargo dc archivlsta do Minisle-
rio da Guerra, por ter sido nomeado ha dias,
o tenente-coronel reformado Luiz Torquato
de Souza.

' —Hm ___
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cura as inflnmmações doio "stock^ elevado" a"~_ãT-_G 1 MnÁüãT Dt>Vou olho»AMQURA BRASIL ^ .üru^vana, n

0 fracasso da Exposição
de Aves

O Dr. Prisco Barbosa, des»
gostoso, abandona a"

Sociedade
A Kxpocl.ro do Aves, loo*.''ioda no*. Wrí.<

nos do antigo convênio da Ajuda, oiiccrrom
so limitem. Ii encorrou-so mal. "-.

Lnvrou a dissidência entro ci dlrectorei
da Soclcdado. O cortiuneit, que logrou boa 1 „Ihldo dos poderes públicos, nfio cor eipondeuft expectativa geral. O Interesso pessoal ta*trou a campear, oraislonnndo érloi* desgus.tos. U, nbstrnctos na satisfação desses inlc-resses, deixaram aquillo ... . ú matrona]inalando, no nascedouro, n bella Iniciativa.li funebremente fui iiontem a oxno ".0 cmcerrada. \

Isso fez com quo o Dr. Alfredo J\ ,_o Dor-bosa, secretario da Sociedade, dosgosloso coino que so piissou, cm-iusso A directori.i 0 offi-cio abaixo de rriiunciii no cargo quo *orcia :-.xiihis. Srs. direciona da Sociedade J ra-sllclrn dc Aviciilliira — Motivo» i,i,>..rloso.iimpcllcin-iiie a levar no conlioclmoclo (to VV.r-.hx. que nesta dala renuncio o ca.-g., de ub--ocrçorlo desta soclcdado, para o (;i"il, n rgentileza e bondado dos nossos co..„ocíos fuieleito om assembléa do corronlo a..11 . 
'

Agradece;.::) n prova dc dlsllncçfio imme-renda c pczarnso dc não a ler . .ti pondld.coniii era du esperar, cumpro o dever de* anre-sentar a VV. KEx., com 0.1 protestos Io cie,vadii consideração c estima, os votts do pro-sporlü.iLa A benemérita lnslllulçf.o nuo VV.EEx. (Iingeni. Saudaçfies."
Enslsm ú ipic, nesta terra, se m./.im Us inl-cialiviis boas c proveitosas. ¦ ¦"

—«•»--
"líllivowiiíx." cigirros eincrino. nnrí.001111,1 ^' ^>aC!, Uis com valioso, brindes.

I.üpcí Sá i C.

F@rlãla a bala. moy&sn

Na 21" enfermaria da Santa Casa morreu
esta manhã Maria Alzira da Silva, residente
nn Pavuna, onde foi encontrada hOnleiu
mysteriosamente ferida a bala.

A policia do a;)0 districto, que sA hoje
teve conhecimento desse faclo pelo boletim
da Assistência, abriu rigoroso inquérito, játendo sido determinadas varias diligencias.

Elixir de Nogucira-Unico de ürnndc Consumo
-~4«to-
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Uma acção julgada ínipio-
cedente

O coronel José Coravclli pediu, perante o
juiz federal da 1" Vara, a notificação de Car-
los Saraiva Coravclli, a quem deu procura-
ção para receber do Thesouro a quantia de
lUUiOUOijUUO, proveniente de serviços cie em-
preiteiro da Central do Brasil, como da I'a-
zenda Nacional, por também interessada, pa-
ra que fossem ambos scientiliçados da revd-
gaeâo que resolveu fazer da referida procura-
ção, afim de só a elle, supplicantc, ser feito o
pagamento nlludido.

A Fazenda Nacional embargou, allegando
que 110 caso não se tratava de procuração re-
vogavcl, mas dc uma verdadeira ecs.-ão, que
o cessionário, por sua vez, transferiu a Mi-
guel Jorge, por outra procuração em causa
própria, em que o autor interveiu,. declaram
do expressamente anriulr, tendo sido peto ul-
timo cessionário registadas ambas as pro-
curações no Thesouro.

Foram, depois, os autos ao ür. llaul Alar-
tins, para a sentença, e este, apreciando s
prova offcrecida, julgou a acção improceden-
te, á vista dos termos do documento passa-do cm tabellião pelo Io cessionário ao 2". que
rasam: "... constituiu seu bastante procura-dor a Miguel Jorge, também com poderes ir-
revogaveis e cm causa própria",... "confes-
sando haver recebido a mencionada quantiade 100:0()ÜS, dando-lhe quitação, e obrigando-
se elle outorgante a solvcr as dividas dos cre-
dores de seu constituinte José Coravclli. 11c
que tudo consente o constituinte José Caro-
yclli, que, também presente, assignn este
instrumento como prova de sua nnuuencia."
—*' '¦——¦ *-w-BOte» -— —- ,
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A Saúde da R.sul..es* q as
imã.ações criminosas

Cf^3 ICm sessão dc quinta-feira da se-
mana passada mandainm as Câmaras Ke-
unidas da Còrle dc Appellaçâo que se can-
ccllasse o registo da marca apresentada por
Benedicto I.eoncio da Silva para um prepa-rndo pharmaecutico seu, cuja denominação"A Salvação da Mulher" — idêntica á do
preparado pharmaecutico "A Saúde da Mu-
lher", dos Srs. Daudt & Oliveira — viria
prejudicar esta ultima firma, que tem a sua
marco registada já ha muitos annos.

A decisão das Câmaras Reunidas, aliás
esperada, por scr dc justiça, é de mais um
golpe á concorrência desleal a que é preciso
pôr um paradeiro, e ac mesmo tempo mais
um acto que vem alentar e garantir o com-
mercio emprehcndedor c honesto.

Foram advogados dos Srs. Daudt & Oli-
veira os Drs. Antônio Pinto e Lopes da
Costa.

O concurso 11a F. L. dc
Direito

Na Faculdade Livre de Direito, com a pre-sença do Sr. ministro da Justiça, inicl.irnm-so
hoje as provas ornes do concurso pa .1 lente
substituto das cadeiras de direito romano e
direito internacional publico.

^]__ll 1

Enau-ies trle sangue- anaSyses
úe MFiwas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laborato.io dc Ana-
lyses e Pesquizas : ItOSAIilO llitt, esq. praçaGonçalves Dias. Tel. do l.ab N 1334.

«a»**—t-
Um inquérito sobre moeda

falsa archivado
Por despacho de hoje do juiz da 1» Vara

Federal foi archivado, de accordo com o pa-
jecer do procurador criminal da Rep.'.dica, o
inquérito policial aberto sobre a queixa í 1 o-
licia apresentada por Antônio Marques, sobre
a falsidade de uma nola de 10.?, que dizia ler
recebido de João Ileinmeslcr, da garage"Opel", por não ter o mesmo np.*eocntado Us-
temunhas do facto.

A safra do algodão do R,
G. do Norte

NATAL, 7 (A. A.) — O inspector ttgn-
cola daqui diz que a snfra do algodão está
calculada em 150.000 saccos, de 80 kilos, e
a do assucar em 50.000 saccos de 75 kilos.

-«eí<t _-*—-?-

Arribam ao nosso poria
dous rebocadores

Chegaram hoje ao nosso porto, onde nrrl-
baram para tomar carvão, os rebocadores"Almirante Uribe" e "Almirante Vnlcnzuc-
Ia", da firma Wilson & Sons. Ambos np-
vegam com n bandeira noruegueza e vao
para a Itália. Segundo o que se presume,
esses rebocadores foram vendidos e víio scr
empregados no serviço de pesca dc minas.

Os dous rebocadores alludidos vieram uo
Moutevidéo». mi
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ai
a agitar a Câmara

f fuulln .f.ndo o Câmara a trotar do pro.lccU
6.bre o "hlndt lliit", pediu n palavra, cin sc-'fluida ••'•'•! Sr, Mauricio dc Lacerda, o Sr. .M.i-
ciei Júnior,

O Sr. Maciel Júnior diz, occtinnnrto a trl-
lllllia, 'iu; não ó iillimlopbilo ou gcimauophi-
Io. \_ dorídnnionlü o espectaculò conlrnngc-
dor .[tio ova nos apresenta o mundo do ocel-
dente. E" nlfinatarig do projecto o devo dl-
.cr (pie lho deu a 

'sua 
assigiiatura cm atten-

v»o aos c_cc:sus do representantes de miçAc.
Bclligcranlcs outro in"is, como tevo oceasião
le verificar ro Ilio (Iranilc do Sul, _O Sr. Antônio Carlos diz fjuc níio pode,
)cm infringi',' o regimento, nlleudcr, agora,
\0 appello quo lhe fez o Sr. Maurício dc La-

Jcerdn para definir n neutralidade do gover-
im, Pede, . ni", a palavra, pnrn uma explica-

; ç_o pessoal, finda n ordem do dia, para at-
tender no appello duo lhe foi feito,

O Sr, llaplncl Cabeda diz (pio lhe £ iudif-
ferento quo um preceito legal nosso uttiuja
ti Monsiour l'rappin, Mister üladstono ou Hcrr
1'rilz Erbc... Esactamcntc o contrario c o'.cn ponto de vista: todos cllcs são cguacs
(rnanto _ Bo.sa lei. Dahi o haver nssignado o
projecto contra a "blucl. list", cpic procura
Jazer cxccpcâes, doutro do nosso território,
contrarias a A, a B o a C,

I Afinal, ó posto a votos o requerimento do
Br, Dnnshco da Ahranchcs, pedindo a retira-
tlie ili seu projecto. Esle rccjiiurimeiilo é .ip-
provado per 107 votos contra it, dos Srs. Mau-
ricio dc Lacerda, João Elysio c Mario tlcr-
me.

|. O Sr. Jonnnlra do Salles leu c enviou á
inesa declaração dc volo a favor dn rolhado
elo projecto, Teria votado contra clle, disse,
mesmo na phase inicial cm que sc encontrou,
não por descortesia ao seu illustrc autor,
mas por estender (pie a matéria escapa n
competência <íu Câmara, por ser cie altribui-
ção constitucional do presidente da tlcpu-
clica.

A* consldíraç-ôcs do Sr. Mauricio de La-
j corda, concluiu o Sr. Joaquim dc Salles, po-

dem ter todo o cabimento, mas não no caso
concreto, ao ftual não diziam respeito di..-' 
cto as calorosas palavras dn deputado ílumi-
1". ii.a.'.

Foi na Síia qualidade dc "leader'" que o
deputado Antônio Carlos, pouco antes das

i l!i horas, respondeu ao discurso do Sr. Mau-
ricio de Lacerda, quo queria saber qual o

\ pensamento do governo só"brc a conferência• do Sr. R.y Darbosá. O representante do
pensamento official, segunde» declarou no de-
correr eii seu discurso, não estava preparado
liara o debate, porquanto, si assim não fo;-

í sc, pnra desfazer ns palavras do Sr. Mnuri-
ci i dc Lacerda bastaria a leitura ele fartos
documentos onde se revela a espécie da
neutralidade ató aqui adoptada pelo Brasil.

Sr. presidente — exordiou o Sr. Anlonio
Carlos — preciso, a serviço da verdade dos
faclos, voltar á tribuna a propósito do pro-

. jecto apresentado pelo nobre deputado pelo
; Estado do Maranhão. Não apenas a serviço

da ver,lado dos faclos, elevo juntar, porém,
a serviço lambem dos bons principieis, dos
verdadeiros principieis, dc direito internacio-
nal publico, os quaes foram notoriamente
golpeados no hábil discurso pronunciado
pelo representante do Eslado do Ilio. O di-
reiio " constitucional não corrobora com a
doutrina epie pretendo conferir ao Parla-
mento qualquer prceminéncia na direcção da

- política internacional I
Não apoiado — exclamou o Sr. Mauri-

cio ele. Lacerda.
O Sr. Antônio Carlos cireumvagou olhos

do "leacíer" pelo recinto d.i sessão, e pro-
seguiu, tcxiu<(Imentc:

Esta prceminéncia, pela nossa Consti-
tuição, que aliás ncsla parle nada mais faz
do (pio so harmonisar com tantas outras,
é reservada, sni virtude de altas e poderosas
razões, cuja _ exposição não cabe agora, ao
poder executivo.

Iv falso — declara o Sr. Mauricio dc
Lacerda.

Esta doutrina — insiste o orador — não
excltie, . certo, c nem cn disse que excluia,
nas rápidas palavras até, ne;ui proferidas,
a idéa de quo o legislativo possa tratar de
questões -le dircilo Internacional; a Consti-
tuição prevô taes casos c até os detalha,
não lhe parecendo, porém, que as palavras
pronunciadas possam offereeer pretexto
para as discriminações da natureza das que
iez o Sr. Mauricio de Lacerda.

Não coniesto nenhuma attribuição ao Con-
grosso federal; apenas declaro, c persisto ua

0 Club de Engenharia di o seu
parecer sobre o novo mappa do

Território do Acre
minha onlniio, quo os espíritos serenos liíío
dc reconhecer como sendo (lo gniude incou-
venícncla pura os Interesses do Brasil, cm
face da guerra da Europa, trazer para o rc-
cinto da Câmara debates sobre questões que,
do qualquer modo, so relacionem com a atti-
ludc que assumimos mito a conflagração.
Aqui o Sr. Maurício do Lacerda pergunta
si não teriam sido mais inconvenientes as
palavras do nosso embaixador junto ás fes-
tas do Tuciiman,

O Sr. Antônio Carlos volta a falar da In-
conveniência apontada, dizendo mais quo as
paixões do Congresso são ílanimejantes, o
que. aliás oecorro cm todos os parlamentos,
a despeito ila necessidade do pairarem taes
questões, devido á extrema delicadeza das
mesmas, num terreno . iffcrcntc.

P. por isso que o orador diz fazer, sem-
pre quo para tal sc lho apresenta oceasião,
appello a quantos deputados t.m cm conta
sua aiitorldndc de "leader", pedindo que se
lembrem da inconveniência de sc agitarem
na Câmara assumptos que so prendem á
nossa política dc neutralidade.

1-. então melhor que o Congresso sc
fechei — alvura o Sr. Mauricio dc La,-
corda.

Mas o Sr. Anlonio Carlos continua:
A altitude traçada pelo nosso governo

cm face do conflicto europeu, foi a da neu-
Iralidadc, o estou plcnnmcnta convencido de
que, não só na Câmara, mas cm todo o
território da minha pátria, nenhuma voz sc
levantará contra a mesma.

S. Ex. diz comprclicnder por que sc divl-
dem tantos espiritos na maneira dc encarar
nquelle instituto. Não comprchendo também
o que querem dizer com a neutralidade
activa e pergunta como deverá a mesma ser
definida, para lembrar depois que cila não
pódc ser outra sinão a que está gravada
no decreto dc 11)14, isto d, a que tem sido
posta em pratica pelo governo da llepubll-
ca, o qual. cm lodo c qualquer tempo, po-
dera apontar, perante a opinião publica um
por um dos casos cm que teve. dc recla-
mar pelos inlcrcsscs do Brasil, quando
ameaçados.

Não encontra cm Ilaya, nem em parte
alguma, neutralidade diffcrcntc da que foi
adoptada pelo Brasil.

Nem na Inglaterra, ria conferência na-
vai dc Londres? — apartea o Sr. Mauricio
ele Lacerda,

O Sr. Anlonio Carlos passa a historiar
como após a Conferência dc Ha. n, onde os
mais adeantados princípios dc direito pu-
blico foram consagrados, o Brasil sc fez rc-
presentar na Conferência Pan-Anicricana,
vasando sobre a neutralidade c outros tan-
los assumptos suas opiniões, as quaes cslão
alé hoje conformes com o que sc acha exa-
rado no decreto dc agosto dc 1914.

Em seguida o Sr. Autonio Carlos diz dc-
fenelcr as tradições do nosso dircilo no
ponto cm debate, mostrando qut a ncutrali-
dade seguida presentemente se consorcia com
os sentimentos da Nação, que não ndinitte
a idéa clc um Brasil bcllicoso.

Temos sempre agido dc accordo com a col-
laboração que o paiz tem dado no dircilo
publico internacional e com as correntes que
iriumpharam cm Haya. Demais, a neutra-
lidade que adoptamos 6 a neutralidade das
outras nações; 6 a# da Argentina c a da
própria Norte America.

E* verdade que o Brasil não pódc traçar
sua rota sinão cm harmonia com ns outras
nações da America, mas, emquanto não liou-
ver allianças nesse sentido, a neutralidade
do Brasil ha de ser a mesma até aqui sc-
guida c, só por uma interpretação forçada,
a conferência do senador Ruy Barbosa pódc
ser considerada como uma manifestação de
divergência da conducla adoptada pelo go-
verno.

Para o orador, que leu a conferência des-
se extraordinário espirito que diz ser Ruy
Barbosa, nquelle documento representa ape-
nas um nobre c louvável appello ás nações
neutras pnra que sc colliguem c adoplcm
uma polilica de intervenção, evitando actos
que possam dc qualquer modo ferir os
princípios dc humanidade.

O Sr. Antônio Carlos concluiu citando fa-
cios que comprovam a sua polilica clc "lca-
der" no selo da Câmara, desejosa sempre de
evitar debates dc política externa, o dizendo
que o Sr. presidente da Republico, digno o
honrado, saberá nesses assumptos defender
a dignidade que nunca faltou ao Brasil nas
mais difíiceis emergências por que tem
atravessado.

A SESSÃO DO CONSELHO
—-_*-•-_— >

r. Fiomnna e m\ nullo e uai
i_Mp.t_.ite, k o ....

««res
Nu expediente da sessão dc hoje do Cousc-

Jio, o Sr. Mendes Tavares tratou dc uma en-
jrevista elo Sr. Florinnno de Britto, sobre a
polilica do Districto. Nessa entrevista o depu-
tado carioca declarou que os actuaes inten-
tlenlos não representavam a vontade do elei-".orado.

O orador contestou essa afijrmaliva, clizen-'do 
que quem não representava a vontade do

-eleitorado era precisamente o Sr. Florianno,
eme devo a sua cadeira exclusivamente no Sr.
Augusto da Vascoiiccllos e aos intendentes
municipaes. Esses, os seus eleitores. Todos
sabem, aceroscentou, que o Sr. Florianno não
tem prestigio, não tem talento e só entrou
para a Câmara graças ao seu constante e ver-
gonhoso agaciiamcnto ao senador Vasconccl-
lus, du quem sc esquece agora...

i—E mais do beijo dado no Sr. Azeredo,
aparleou o Sr. Zoroastro, provocando liilari-
dade.

—... profariándo-lhe a memória. 0 orador
lerminou x>av passar ao deputado carioca o
mais completo diploma dc nullidadc, política
e InlcllèctunJ.

(V ordem tio dia foi approvada, menos o
projecto autorisando o prefeito a permiltir
que o Centro Beneficente dos Operários Mu-'iiicipaes 

e Obras dc Viação desconte, cm fa-'ver 
dos operários municipaes seus sócios, os

salários mensaes dos mesmos mediante a

.Srai-le desanír©
em Onarnjá

UM TREM AO MAR
SANTOS, 7 (A. A.) «- Na estação de Itape-

ma; da linha da Companhia do Guarujá, oc-
correu bojo um grande desastre. For decla-
rações do cljefo do trafego daquella empresa,
sabe-sc quu a machina n. 3, quo vinha do
Guarujá, ao chegar _ estação de llapcma, dc-
vido a ura desarranjo, precipitou-sc ao mar,
arrastando na sua queda um vagonetc que
transportava gelo. Viajavam no mesmo trem
sete passageiros, sendo tres de 1* classe c
quatro dc 2\ Todos conseguiram salvar-se,
soffrcndo apenas alguns ferimentos sem gra-
vidade, O machinista, Joaquim Truulia, que
dirigia a n. ií, evadiu-se. O foguista VValdJ-
mar Pinella apresentou-se á prisão, prestai.-
do declarações.

¦ _».»¦ ¦ ¦ ¦—

Outros assumptos tle impor-
.anciã discutidos na sessão

de hoje
O Club dc Engenharia, cm sessão extra _r-

diinirla, esteve reunido esla tardo, para tra.
tar de vários assumptos, entro cllos a leitura
do parecer i>,ibre o novo mappa do Território
do Acre, confeccionado pelo engenheiro João
Alherlo Ma.ô c Importante comiiiuiilcoçiio do
Dr. Francisco Uhcrlng, sobre radiolclegriiphtii
c tclephonlit, assumpto quo sc liga no Congros-
«o Financeiro ultimamente rcallsado cm Buc-
nos Aires. .__,... .,

Aberta a sessão pelo Dr. Paulo de Ironlln,
foi por S. Ex. saudado o Dr. Barbosa Gón-
çalves, ex-ministro da Viação, q o so acha-
va presente. .... t,Seguindo-se a ordem do dia, o Sr. prcsiden-
to nomeou o Dr. Mario Ramos para represen-
lar o Club hoje, no Instituto dos Advogados,
que soleinni.su o seu 7." anniversario; bem
assim, uma conunissão, composta dos Srs.
Drs. Teixeira Soares, Getulio das Neves e Car-
valho Neves, para idêntico fim, na Confercn-
ciu dc Pecuária.

Annuncioii-sc nlndn n conferência que ren-
Usará amanhã na sede do Club o Dr. Cândido
Moita, sobre insubmersibilidade dos navios.

Pedindo n palavra o Dr. Francisco llhcring,
toda a altenção do conselho so concentrou no
orador, por isso que era commcnlnda anterior-
mente a communicação que S. S. pretendia
fazer de assumpto que, já debatido embora,
encontrava agora máxima opportunidade, e
de caracter internacional, por Isso que se li-
gava á conferência financeira ha pouco rcali-
sada em Buenos Aires.

O confcrcncista, após relatar minucinsamcn-
Ic o assumpto que lhe servia dc these, cslra-
nhou que ató hoje, officialmcnte, não so co-
nhecesse o relatório da delegação brasileira,
chefiada pelo actunl ministro da Fazenda Dr.
.nndiá Calogeras.

S. Ex., Incumbido de tão alia missão, ao
que sc sabe, fez apenas uma communicação no
Sr. presidente da Republica, ao passo que do
resultado do Congresso já se commcnta com
vigor, baseado no relatório do Sr. Mac Adoo,
publicado uo "Jornal do Commcrcio", peça
que serve dc assumpto n discussões múltiplas
sobre os "apressados" llicmas discutidos na-
quclla conferência.

O orador, fazendo confrontos, nllcgou ler o
nosso representante modclndo n orientação dc
alguns problemas sobre o principio adininjs-
traí ivo quo rege o Eslado dc São l_ulo,in-
feuso a monopólios, onde a iniciativa priva-
da tem sido causa da prosperidade daquellc
Estado, bem contraria, cm parle, á doutrina
do Sr. Mac Adoo, que sc funda na central!-
sação dos serviços tclcgraphieos c telephoni-
cos para o Estado, isto é, referencia allusiva á
parte de que sc serve para a prcscnlo comniu-
nicação, Aliás — continua o orador — o que
apregoa o Sr. Calogeras não 6 novidado (ri-
sos). Um ministro do Império já doulrinnva,
c 16 um trecho do relatório dc enlão, cm que
a asserção sc verificava,

E o nome desse ministro, apartea o Dr.
Agostinho dos Reis ?

O Dr. Henrique cBAvila, ministro do Im-
perio, em 1874.

Naturalmente esse ministro tinha rnna
alma republicana, ouve-sc do conselho dc-
Irbcrativo.

Dr. Rhcring, continuando a sua oração,
teve ensejo dc annunclar ter recebido dc Buc-
nns Aires um folheto sobre radiotclcgraphia e
tclephonia, dc accordo com os estatutos appro-
vados pelo Congresso, feitos por alto funecio-
nano da Republica vislnha c, commcntando
esse trabalho, estranhou S. S. que o nosso dc-
legado não allcgassc na conferência que tra-
balho idêntico desde 1912 estava feito c regu-
lamentado no nosso paiz.

Em seguida o Dr. Leopoldo Wciss pediu a
palavra c fez algumas considerações sobre o
assumpto discutido pelo seu collega.

Nessa oceasião entrou no salão o Dr. As-
tolpho Dutra, presidente da Câmara, que ali
fora assistir á communicação do Dr. Bhc-
ring, que interessa o seu Estado, na parte
da rede lelegraphica c tclcphonica, sendo sau-
dado pelo presidente do Club.

.'oseguiudo-se o trabalho da Ordem do dia,
foi npprovado o parecer do plano da viação
férrea dc Matto Grosso, feilo pelo Dr. Álvaro
Rodovalho.

Ainda assumiu a tribuna o almirante Car-
los dc Carvalho, para ler o seu parecer sobre a
organisação do mappa do Território do^ Acre,
feito pelo engenheiro João Alberto Masô, tra-
balho que sc reputa o mais perfeito do nosso
território do extremo norte. -'jj

O Sr. almirante declarou ter feito, antes de
pôr a sua assignalura naquelle parecer, um
lcngo estudo sobre o trabalho do Dr. Masô c,
por clle, pode dizer, verificou a sua exacti-
dão, de accordo com os primitivos estudos do
Dr. C. Plácido e da Commissão elemarcadora
dos limites do Brasil com a Bolívia, da qual
fez parle como representante deste paiz o
general Pando. O parecer foi npprovado.

^9_* '

condição quevldciicias.
estabelece c dando outras pro-

«___»»

Assembléa Fluminense
Suli a presidência do Sr. Francisco Marcou-

dé% rea li sou-sí hoje a sessão da Assembléa
/Fluminense.

. Approvada a acta, fo! lido um requerimento
oo capitão reformado da Força Militar, João
Clirvsostomo do Nascimento, pedindo a sua
reversão aquella corporação.
. Occupando .. tribuna, o Sr. Santos Abreu
tratou da su_ posição nn política fluminense.¦ Tomou posse de deputado pelo 5o districto
v coronel Francisco Guimarães.

'. Compareceram â sessão 20 Srs. deputados.
—— i ¦-»$_¦ i

.Vae presla-* contas pri-
meirOiM

fí O Dr.- Auto Fartes, juiz da 1» Vara Crlml-
kíu, absolveu hoje João Ribeiro dos Santos

Çiereira, que fora acensado do apropriar-se,
[tomo empregado, de 3:G3_|'500 da firma Ju-
ifio Lima & C.

Entende o juiz que antes da acção cri-
G*pai, deve haver a prestação do conta3,
,*"'sto como o ráo allcga que üa facto gastou
f.uclla importância, ma. no exercício defurtecõe.,,/- - v

A passagem do marechal Her-
mes pela Bahia

BAHIA, 7 (A. A.) — Passaram por Csle
porto, a bordo do paquete "llollandia", o
marechal Hermes da Fonseca e sua esposa
e os barões dc Tcffó, que foram cumprimen-
tados a bordo pelos representantes do gover-
nador do Eslado, dos secretários do governo
e do commaudaiite da região militar.

Os illustrcs viajantes recusaram saltar por
molivo do incommodo da Sra. Hermes da
Fonseca.

Pronunciados para serem jul-
gados no Jury

O Dr. Cesario Alvim, juiz da 5* Vara Ci-
vel, funecionando na 6", por impedimento do
Dr, Costa Ribeiro, pronuncion boje, para em
breye serem submcttidos ft Jury, os seguin-
tes réos autores dc crime dc morte: Gemi-
niano Luciano de Siqueira, Francisco Ter-
nnndcs e Francisco Nogueira Ramos.-

» —> ¦

O DIA MONETÁRIO
O dia monetário foi por completo dcstl-

tuido dc interesse. O cambio abriu a 12 19(32
o 12 5|8 d., depois passou a ser ás dc 12 5|8
c 12 21|82 d., assim continuando até ho fe-
charaento. Não houve negocio para letras
do Thesouro c nem para os esterlinos. Os
negócios cm Bolsa também foram pequenos,
salvo pnra ns acções das Minas dc S. Jcro-
nvmo, n 29'.; para as da Rede Sul Mineira,
a 85. c 35S500, c para as Docas de Santos,
a 4155000.

*\'.Jt3

A tierrota tios wrcos
quo atacaram o canal

de Suez
LONDRES, 7 (Havas) - (-..icial) -

O commandante cm chefe do exercito
do Egypto communica que o logo da
artilharia, infantaria c metralhadoras, na
lula travada a leste dc Romani, foi cffi-
cacissimo. As perdas turcas, entre mortos
c feridos, são elevadíssimas, segundo una-
nimemente affirmam os relatórios dos va-
rios commandantcs.

A 5 do corrente a infantaria territorial
atacou alta noite uma forte posição na
retaguarda inimiga, tomando-a numa lu-
ta heróica.

A perseguição dos turcos pelas tropas
brilannica. continua a uma distancia dc
dezoito milhas do ponto inicial da lula.
Os inglezes jíí passaram a bacia do Ka-
lia-Uwaisha.

O 'numero dc prisioneiros não feri-
dos èleva-se até este momento a 45 of-
ficiacs e 3.100 homens, todos robustos
e validos.
Cohflrma-so a perda do

¦Dandolo» »
. LONDRES. 7 (A NOITE) — Está confirma-

da a prrda do vapor "Dandolo", torpedeado c
mettido a pique por um submarino Inimigo, no
lareo dn cabo Spartlvcnto.

O "Dandolo" procedia dc Calcuftá c condu-
/Ia numerosos passageiros: Um dos b tes com
pag_ii|_'iroH c tripolnntcs perdeu-se. e~~
Os austríacos foram
repelildos nas collinns

de Moníalcone
LONDRES, 7 (A NOITE) — Informam dc

Pioma que o ultimo communicado do gcucra-
lissimo (.adorna annuncia que os austríacos
levaram a cffeito vigorosos contra-ataques
nas colunas dc Monfalconc, onde hontem os
italianos iniciaram a sua offensiva.

Os austríacos foram rechassados para as
suas posições e deixaram 232 prisioneiros
sãos nas mãos dos italianos.
Oslngiezes conquistam

a África allema
LONDRES, 7 (Hnvas) — O general"Smut.

commandante das forças eut-afrlcanas cm
operações na África oriental nllcmã, enviou
o scKuinto communicado ao Ministério das
Colônias:"Occupâmos o porto do Sadanl, sobre o
oceano Indico, e attingimos a linha férrea ai-
tema do Iülimatinde a Dodoma c Mileombo.
Desalojámos o inimigo c pcrscgulmol-o cm
direcção a Mpapua.

Apus varias operações na direcção dc Sln-
dida, a oeste de Kondo-Airangi, um destaca-
mento allemão, que tinha oferecido encirni-
cada resistência, rendeu-se ás nossas forças."

Uma boa semana para
os alliados

PARIS, 7 (Havas) — Os aliemães ainda niio
confessaram claramente a perda da obra de
Tlilaumont, o que indica quo cite. estão re-
sol-Mou a tentar toHns os estuivos para re-
conquistarem a posição. O facto real, porém,
é que, depois dos seus violento* contra-ala-
ques, veiu a fadiga, que os obrif;.. a alguns
dia'1 do repouso, antes dos novos assaltos,
qnc a formidável aelividadc da 3ua artilharia
faz prever.

No entanto, essas acções de ai Ilibaria não
impediram os francezes de alargarem e orga-
nisarem os seus ganhos cm torno da «bra.

Independentemente do terreno e das obras
reconquistadas, o. cifra de 2.500 prisioneiros
capturados durante a semana mi rcpjão do
Mosa, prova a importância dos resultados ob-
tidos. De dia para dia se torna cada vez
mais funda a Impressão dc que os ataqces e
contra-ataques aliemães perderam .lá o impe-
to o o furor dos primeiros tempos, apezar dn
apoio e da actiridade quasi constantes da sua
poderosa artilharia.

No Somme os francezes tomaram mais nl-
gura terreno próximo a Estrées o os iíiglc-
zes continuam a progredir.

Dc resto, a semana terminou em tedas as
frentes nas melhores condições, No istl.mo
dc Suez os inglezes, Infligindo aos turcos
uma grande derrota cm Romani, af firmaram

^|;quo continuam vigilantes e conservam as
suas forças intactas. Os russos, franqueando
ti Screth e fazendo desappareccr o saliente
formado pelo exercito de von Rotlimer, única
resistência síria opposta aos russos desde
junho, alcançaram uma brilhante victoria.

Chegou hoje o novo cônsul
..espanhol

Pelo vapor Hespánliol "Leão XIII", vindo
clc Bilbao, chegou boje a esta capital o novo
cônsul espanhol Sr. Antônio dc Moita.
-_,'_¦¦¦ (..._—.- ¦¦-—(¦ n ¦¦ ¦ -flt-M»» -' ¦ ¦¦ ' !¦¦¦'¦¦¦'¦ ¦

O Congresso de Neurolo-
gistas

S,SrS_.P_iíC.3 d^^oSnSIn-ralS do I ffipé - fo! 
"inaugurado 

o. retrato offçrc,.-

Uma grave denuncia le-
vada ao Jolzo Federal
Contra a União Federal propoz no _..'.zo

Federal da 1" Vara D. Ignacm eu I xereh Fra-
ga, domiciliada cm Vassouras, nina aceão or-
clinariíi, allcgando que a União, por interme-
dio da Repartição de Águas c Obras P.iblicas,
desapropriou terrenos da fazchd.i dc Vera
Cruz, nas bacias dos ri s Registo, Xciéin c
Maiitcquira, cm uma área de 997.500 m:íus
quadrados, terrenos esses que lhe perte.eiam,
n cila supT>_c;inte, que, por i. -o, reqúcrcu, c: i
1910, ao então minish.. du Viação o paga-
mento da desapropriação, orçado cn 25 con-
los de réis.

A Rcpa-tição do Águas levantou duvidas
quanto á propriedade das .-r...s, ''c!ando-se,
diz a autora, nesta oceasião um faclo grave":

."A planta official, approvada co j as for-
malidades legacs, para a desapropriação da-
quclles terrenos, foi clandestinamente altera-
da, passando a figurar cm nome dc Francis-
co Santoro, Marianna do Lacerda Baste.- e Jo-
só Francisco Corria os terrenos dc sua pro-
priedade."

Allcga ainda a supplicanle que esla allera-
ção sc acha comprovada no requerimento que
dirigiu sobre esto facto no ministro da Via-
ção, no qual diz que prova haver na planta
vestígios dc alteração c também estarem e'is-
cord.es a planta com os termos do accordo fir-
mado na Repartição de Águas, e, unida, que
o funecionario llermogenes, daquella reparti-
ção, declarou cm presença do director que
modificara a planta porque lhe forneceram
documentos convinienles clc que A autora não
deveria ser dada a posse das terras.

Assim, allcgando ainda outros direitos, pe-
clc ao juiz a autora a condemuação da União
no pagamento de 25:0005000.

., i, w_i. —..,.--_,, ¦( ¦ _Q^ B ¦ ¦ 1 » i i—i—i iiw-__i-i-<

O retrato do eSieSe
Como os outros chefes, o Dr. Aurelino

Leal soffreu hoje a doce violência de receber
uma manifestação de seus subordinados,
obrigada a duas palavras e o respectivo re-
trato, no seu gabinete de trabalho, pelo seu
anniversario. Cem que o Dr. chefe de policia
qniz evitar a execução dessa praxe, fazendo
ammnciar que passaria fora o dia de sei^ an-
nlvcrsario natalicio, que foi sabbado. Veiu o
domingo, e a cousa passou, Mn» boje, segun-
da-feira, S. Ex. foi apanhado, afinal, no seu

A 8E88J.O SEMANAL DA A> C

Contra o augmento
ila quota-ouro

IliMinlii •;.(', á tarde, a Associação Commer-
ciai.

O Dr, Pereira Lima, abrindo n sessão, dc-
clnrou 4 casa haver recebido do Sr. cp bal-
xmlor dos listados Unidos um officio, com-
miiiilramln-llic a chegada a esta capital, a 1S
do corrente, pelo paqiieto " VestiI. " do «ma
delegação tle banqueiros, commcrclantcs c lu«
(Instrincs uorte-americanos, e pedindo-lhe nl
itltciiçiic.. do instituiu dc sua presidência pn-ra os nossos futuros ohspcdes, fornecendo-
lhes todas ns Informações necessárias.

A Associação resolveu constltu1 umn com-
missão do seus directores para receber os ca-
pitalistas norte-americanos, acompar.' .ndo-oá
cm suas visitas o dando-lhes os Inforinaçõjs
quo desejarem, Essa commissão fitou co...
posta dos Srs. Américo Couto, E. Malhson,
M. do Horros c L. Irvlnc, este ultimo da Ca-
mara de Comnierclo liitcriuicioiin'.

O Dr. Pereiro l.lma apresentou, depois, A
directoria o Sr. Manoel Barbagclata, membro da
Câmara do Commcrcio dc Huenos Aires. O
Sr. Lnrbagolatn, agradecendo a oprese .tação,
disse que n sua viagem ao Brasil era no I
loresso dc augnionlar o lntorcam' 'o commer-
ciai argentino-brasileiro. Em seguida, o Sr.
UnrbngcUita mostrou aos presente, uma col-
lecçào dos produetos das bodegas "Domingos
Tombo", de Mcndosa.

O Sr. Alfredo Rouchcr, cgunlmcnlc npro-
sentado A casa pelo Sr. presidente, disco, rcu
a respeito da necessidade do nugm nto dos
Impostos nduauclros dos nrlcfaclos dc bor-
racha, como motivo dc protecção A industria
nacional. O Sr. Alfredo Rouchcr / >rcseutoii
conjuntamente vários filamentos dc borracha
paru im.crh.cabillsaçi.o de qualquer volume

Os Srs. com. Luiz Cainujrano o CorncüoJardim apresentaram, afina!, n seguinto pro-
posta :"Propomos que a Associação Commereialrepresente no Congresso contra a prolcctndaelevação tia quota ouro dos direitos aduanei-ros dc 40 para 05 o|o. O orçamento vigente,com o uiiiforinisação em 40 o|o dessa quota,Ju consignou ura nugmcnto dc G o'o sobre es-sa quota, pois esse acerescimo, como c sabi-do, incidiu sobre a quasi totalidade dos arti-
gos importados.

Com ii guerra houve — c continua n haver— nugmcnto no preço das mercadorias impor-tndasj elevação dos fretes de transporte ma-ritimo c terrestre; alça nas taxas dc seguros,nccrcscidas dos riscos de guerra. E, ..!.'... dis-so, entre nós, a baixa tio cambio veiu fazercom que uma nova causa actuasse para aindamais forte tornar a influencia d. q.i.llcs fã-ctores de cncarcciincnto dos artigos que coin-
[iramos no estrangeiro.

Essa proposta 6 feita, aliás, dc accordo nãosomente com o ponto de vista da c!...sc de queesta Associação . órgão, como confornii-dade com os interesses superiores da nação edo próprio Thesouro, pois a importação, iábem diminuída, mais reduzida ainda 
'sc 

tor-naria si vingasse aquclle novo a.._mento elosrudes impostos que a sobrecarregam. Tantovaie dizer qnc a arrecadação encontraria nes-sc projcclado acerescimo da porcentagem ouromais um elemento de compressão."
Essa proposta foi justificada pelo Sr. Jar-dim, disculindo-a todos os directores da Ás-sociaçãçi prc.ei.tcs. Destncou-se, porém, ..adiscussão o Sr. Américo Cem' que declarou

que o nugmcnto nos gêneros de nllmcntnçãò. de mais de 200 o|o, havendo quem affirinc
que o governo, com o nugmcnto dc 40 paraOo o,o, ouro, cobrará mais dc 2(10.000:000.000.

A Associação Commereial approvou a pro-posta acima e resolveu não acceitar nenhumaugmcnlo de impostos.

Os estudantes e a Light
A companhia vai rosolvoi

o vaso quarla-folra
Almlii liolc jião fui roíoh.-n a qucslão das

.«ssiigeiis de bondes, suscitada ci.lrc n Uglito os estudantes das nossas academias.-cgiuidu o ipie sc dizia, pela iiuinlu., cnso ticompanhia não concedesse os SO olo dc aba-tiincnlo nas passagens, os osludnntos repeteriam os mesmos netos dc lia dias o rue tantorumor causaram.
A' tardo procuramos InformaçCás cobro oassumpto com os directores dn l.lght, que nosnegaram ter havido qualquer entendimentoentre clle c os estudante... Fomos, 'nião, AFaculdade Livro dc Direito, onde havia nffj.,mulo nm cartaz coinmuiilcaiido aos csIimIt lus

quo devhim suspender as liosfldi.dc- contran l.lght ató quarta-feira próxima.Ahi n commissão, compo .a dos acndcnilcotFrancisco Cavalcanti dc Souza, Milton _ri_cellos e Abelardo tle Mendonça Siinas, con»iiiimicou uos collogns ter-sc entendido com idirector da Light, Dr. Francisco clc Castroús !» horas, sendo multo gcnlllmí..'.. rccfliida por cite.
A commissão pediu-lho que n compm.lillfl.esse o abatimento solicitado, t) D.-. Fraincisco de Castro respondeu-lho qnc qunrla-fdlra próxima tlur-llie-ia uma rcsposla dcfinitliva sobre o assumpto.

A mesma commissão de acadêmicos Lcimíreferidos esteve, A tarde, no gabinete do chi.fe tle policia,
Foi ali communlear ao Dr. Aurelino a con.ferencia nlludida ce.m o dircclor da Llglit c

pedir-lhe quo intercedesse em .,cu favor, nãoso como chefe de policia, como também como
professor que 6.

O Dr. Aurelino prdmpliflcou-se ri auxiliaros acadêmicos nnqulllo que piidcsc, uma \ r.
que cllcs sc mantivessem no terreno dn ordemc da calma.

Somente assim n sua acção poderia ser bc-nefica para cllcs.
——————• —— -i _B—a i ,.

O que a policia devia
saber

Em um holcl-botequím da rua S. Luiz Con*zaga n. .ti?, onde sc reúne a "fina flor" davagabundagem, houve lionlem, cerca das IUhoras, dous pavorosos confllctos em que orevólver c o punhal foram as prineipaes ar-
mas. Houve mesmo feridos. A policia do 18°districto, até a hora clc encerrarmos o servi-
ço, não tinha o menor conhecimento dessefacto que alarmou os moradores daquellarua.

»•»-
E' declarado improcedente

um arresto de oitenta e
cinco coutos

. OjDrv_'Oct-vlo Kelly, juiz federal ela seccãono kstado do Rio, por sentença do hoje, iul-gou improcedente o arresto feito cm bens per-tenecutes ao espolio dc Victor Pentagna, parapagamento de 85:000.000 aos autores Rrom-bcrg HacUcr & C, relativamente á montagemclc- uma fabrica de tecidos em Valença.Foi imniediatamente expedido mandado _elevantamento daquella quantia em deposito.
i 1l.f~ ,

Por uma divida de
S; PAULO, 7 (A. A.) — O syrio Salin Abud,

de í!5 annos dc cdade casado e morador A rua
Maria Marcolina, onde está estabelecido com
casa de fazendas e armarinho, teve nojo urna
desavença com o seu patrício Kcrcll ChacruI,
por motivos frivolos. Como os ânimos se
exaltassem houve troca dc descomposturas e
Kcrcll, enfurecido, sacou de um revólver
avançando para o seu contendor. Tendo sc
partido imprevistamente o gatilho da arma,
o syrlo sacou de unia faca e desferiu golpes
As cegas, ferindo Salin cm ambas as coxas.
Maria, esposa do offcndiclo, Intervindo na oc-
casião cm favor do marido, foi também vi-
ctima da fúria clc ChacruI, que a feriu no
braço esquerdo. O aggrcssor pretendeu fugir,
mas foi preso instantes depois e conduzido
para a Central de Policia. Na presença do de-
legado do serviço o criminoso foi autuado
em flagrante e declarou que oggredira Saiín
e sua mulher porque estes o haviam injuriado
e lhe deviam 35200.

16li
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E vâo aos jornaes contar
a façanha l

Acompanhado do Sr. Oswaldo Novaes, e->-
teve ás 18 horas cm nossa redacção o ex-
actor do Theatro Pequeno, Sr. Carlos Abreu,
que, com grande pasmo nosso, vinha nos
contar o seguinte:"Elle, o Sr. Sylvio Beviláqua e oulros,
desde pela manhã procuravam, para uma
satisfação, o nosso collcga Mario Domin-
Sitos, autor dc uma nota no "Imparcial",
julgada offensiva para o segundo daquellcs,
o Sr. Beviláqua. Como o nãn encontrassem
durante todo o dia, resolveram ir A própria
redacção daquellc matutino.

Chamado pelo Sr. Abreu, o Sr. Domingucs
recusou-se a sair, allcgando que subissem
elles A sala da redacção, o que, sem hesitar,
fizeram. Esfabclcecu-se então uma violenta
discussão entre os Srs. Domingucs c Sevila-
cqua, terminando por este aggredir aquclle.

Os Srs. Abreu e Moraes, que haviam toma-
do parte ria discussão, c na aggrcssão, foram
postos pelos companheiros do Sr. Domingucs
pelas escadas abaixo; fc o Sr. Bcvllacqua foi
agarrado por outros, que naturalmente llie dc-
ram pancada".

Isto foi o que o Sr, Abreu, ainda alterado,
nos narrou.

Por nosso lado Indagámos c soubemos epie
o facto era, çra Üü_aSv-tera.»- a. expressão da
verdade* ¦--•-.

A União condemnada «no p-dldo
e ms custes

_LOYâL

»

O Dr. .Vortigern Lins Ferreira, juiz fc-dcral do território do Acre, allcgando que,cm cxcrcicio deste cargo desde 12 de agostodc 1914, deixando na vigência deste excr-
cicio de perceber custas judiciarias, que fo-ram cobradas em sello como renda para a
União Federal, não lhe tém sido pagos os
80 °|° sobre seus vencimentos, nos termos ela
lei, e, assim, porque este neto tenha partidodo governo federal, propoz no juizo federal
da 2" Vara uma acção contra a União, par.,o fim de ser esla condemnada a lhe pagartaes porcentagens, mais os juros da mora,
desde a dota da necusação cm audiência.

O juiz, Dr. Pires e Albuquerque, julgando
procedente a acção, cm face das leis queregem a matéria, condemnou a União no pc-dido c nas custas.
'¦""" ¦'¦'"¦ ¦¦»¦_¦—-—»—.«aga.-»"*" - ¦¦ ¦—¦¦——¦¦' —--_¦—.

A Light e a ilha do Go-
vèriiador

A Light pediu licença ;A Prefeitura para
estender um cabo electrico A ilha do Gover-
nador, destinado a fornecer força para illu-
minação particular. O Dr. Rego Barros con-
ferenciou boje, a esse respeito, com o Sr.
pi eleito.

¦ _¦»» —

Um pagamento embargado
judicialmente no Thesouro

Nacional
O engenheiro civil, Dr. Augusto de Sá Men-

des requereu ao juiz federal da 1* Vara mau-
dasse passar em seu favor um mandado cie
embargo na quantia de ..TiO-SSSlKi, que clc-
veria ser feito no Thesouro Nacional a Josi
Gomes Lavrador e Constantino Alves clc Mi-
rando, desta quantia retirando 11G:828529G,
proveniente de serviços profissionaes, con-
tratados com os embargados, e apurados ha
liquidação dc contratos quo estes estabelece-
ram com o Dr. João Caetano da Silva Lara,
sobre a çonstrucção e modificação do ramal
da estrada dc ferro de Lima Duarte a Juiz
de Fora.

O juiz deferiu o requerido c os officiaes clc
justiça, de posse elo mandado, compareceram
no Thesouro c, na oceasião de ser feito o nl-
ludido pagamento, embargaram, descontaram
a importância constante do mandado e o res-
tanto foi entregue aos Srs, Gomes Lavrador
e Constantino Alves.

-<*»*».

O PARC
dispõe de uma secção espe-
cialmente apparelhada em
material e pessoal para sa>
tisíazer os mais exigentes,
no tocante á installação de
tapeçarias de qualquer ge-
nero.

Recebe constantemente
as ultimas novidades em
tecidos e accessoriose in-
stalla-as, si assim lor dese-
jado, em condições de
preço que nao sofiren. con-
tronto com as casas espe-
cialislas deste ramo.
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A INDEPENDÊNCIA
Moveis artísticos
Moveis de luxo
Movei3 para todos os preços
RUA DO THEATRO N. 1

i 00 yje lucre!
É' o resultado corto de quem tiver a

felicidade dc compra" um loic de terra
na Villa Luzi-üBiãa, siiiuula na Pe-
tiha a 25 minutos distante do centro da
cidade; logar alto e bonito !

Lotes de 4oo>ííoo 
Soo^ooo (!'!f, a jsrestaçãs-;
ue SI. Soo e 8i5oo.

informações completas com Jc
da Assembléa n. 1_3, 1". ;;

phone

sc Milliet:•dor; i c-
C, _.Ü51, c rua da Estação, A '_',

Penha; teleplione V., 1.054-.
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"Taiilcurs" dc casimira ingiciá
0"lr|J|y\- 

" so!) mcdldn, Conicccnoele tlmçi
d.- Koivas. IUki UruiV;irgÃ3. Oificina do fala .o

guajaiia n. 8_.

La Poupée-
Mpilns pura 6Ciil!or_5

Vesliclinhos para meninas,
Ènsòvnos para uaptisaiios. —

f,ua da Assembléa 11. lüü.

O Supremo vae se.* -íí?ori_a_o
solbrea clansnla C1I

Tendo o Suprc-mO Tribunal feito baixar
ao Juizo Federal da 1" Vara os autos da
epicstão entre partes C. Johnson e Costa Si-
niões & C, para quo perilos do commcrcio
dessem á interpretação da cláusula C1F; nos
contratos ele compra e venda, o juiz nomeou
peritos os Srs. .Toão Severino dn Silva, syn-
dico dn Junta dos Corretores, e Guilherme
rcreira.

O trabalho do Sr. João Severino ela Silva
jfi so aclia em cartório c representa nm sub-
sidio de valor, tnl o desenvolvimento dado
a essa cláusula, encarando-a sobre aspecto
jurídico, commereial e sobre os usos e cos-
tuncs das diversas praças onde è adoptado |
o seu emprego.

Os autos subirão novamente ao Supremo
A.Tribunal com esse trabalho,:——

Loteria da Bahia
ílcsumo dos prêmios da 20*1 extracção ela

loteria do plano n. 16, realisada ho.ic, sob
a presidência do Sr. Dr. Edgard Dona:
2M1.  10:000:?n00
87841 1:500.1)00
2.72Ü .' -OO-.OHO.

FÃLLECIMENTO
Falleceu hoie ao meio dia ò Sr.-

MANOEL JOAQUIM CORRÊA DA,
COSTA, saindo o seu enterro da sua
residência, á rua SanfAnna n. '_17,
amanhã, ás 12 horas, pnra o cerni

--A£«n-0,.-terio dc Nossa Senhora do Monte do

1 ..._.._- ../:: _i\.
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Manoel ..mesto rie iior_í©8
A viuva e mui filha convidam seus

parentes e amigos para assistirem A
misMi que inniidani rosar por alma do
seu inesquecível marido c pno, cm
commemoraçilo dn 6" mez do seu fui-
leclnionlo, -i- feira, 9 do corrente; as

li horas , no altar de S.io Manoel, na egreja
dn Candelária, confessoiido-so suiiininmeiite
gratas, ___________-_———--- -

Alfredo Vianna ijriirii lioiid
Alice Drummond Qonçalves c seus

filhos convidam a Iodos os sem pa-
rentes e amigos para a missa quo
mandam resnr ter>;a-fcira (dia 8}, ns
o lia hora-.., ua cgrejil de Sumo igun-

-— cio, cm Holarogo, por alma de seu ir-
mão o ti... ALPRBDO VIANNA DRUMMOND.
m mfgBgsggssSSBSSS! ——_*?"

Uiii charivari nuiiiü casa de
UTOS

Em uma casa dc coraniodos á rua Senhor
dos Passos n. 101, residem vnrios turcos, en-
Ire elles Abrahão José e Nagib José, que se
diz padre. Hoje estes tiveram unia questão,
cniiMiido a insultarciii-sc, terminando por sc
niígrcdiieiii n cacete. Outros moradores da
casa Intervieram, formando-se grande luiniil-
>o que terminou cora a chegada da policia
íue prendeu os contendores,

¦ <¦> ¦

Um grande perigo
Consliluc grande perigo para a visla a eom-

pra das lentes sem uni exame rigoroso. Quem
precisar comprar óculos ou piiicc-nez deve ir
à cnsn Vieilas, n rua da Quitanda 99. O exa-
me é grntuilo das 8 ás 11 da manhã c de 1
ás ü da Inrde.
.„ i *._¦ i

Ern poucas linhas
Quando hoje pela manhã sc oecupava

no seu mister dc sapateiro, Ilippolylo Alves
dos Santos, morador ú rua Padre Miguelino
n. 28, deu um profundo golpe no braço com a
faca dc que sc servia. Foi chamada a Assis-
leiieia, que o medicou. Tomou conhecimento
do fuéto a policia do 9o districto.

Guaranesia !
PARA o EòlOAlAGO ti' /.V- i
FALUVEL. VAI CAUX A'_ RE- \
EU COES...

«•••»-

Invenções brasileiras
CONFIDENCIA

O inventor brasileiro Sr. Cândido Costa
renlisa amanhã, no Club dc Engenharia, ás
15 e meia horas, uma conferência publica so-
bre a iiisubincrsibilidadc dos navios, sobre
n helice de uma só palheta e da dc duas es-
piraes, bem assim acerca dc vários apparelhos
de "snuvetnge" e da mala postal fluetuante,
pura uso dos correios maritiraos.

«*«^-
Pó dc arroz inteiramen-
te impalpavel. Adhere á
pelle mais do que qual-
quer outro. Caixa 2$500.
Nas perfumarias e a rua
URUGUAYANA N. 66.

íí â"
Recebemos hoje o n. 8 da "Atlantlda", o

jxcelleiite ínensario artístico, literário e so-'flui, para Portugal e llrasil, cora o seguinte
sumniario: "O novo embaixador do Brasil",

JA.; "Camões, Portugal c a guerra", Lopes de
Oliveira; "A mulher e os poetas", Alfredo da
kCunlin; "A seca", Domingos Barbosa; "Os
progressos da educação secundaria em Portu-
gal", Agostinho de Campos; "As Yaras", Car-
los Muni; "Santo Antônio do Lisboa", Aqui-
lino Ribeiro; "Quem canta seus malesespan-
ta", Vicente Arnoso; "São João Casamentei-
ro", Rnymundo Esteves; "A voz dos magos",
Júlio Brandão; "A guerra c a mobilisação fi-
nanecira", José de .Macedo. Revista do mez;"Dous sanlos lusitanos", Jayme Cortezão; "O
embaixador do Brasil", II. II.; "Chronica do
norte", Júlio Brandão; "O mez literário",
Joaquim Manso; "Theatros", Avelino de Al-
uieida("Chronica musical",Humberto de Avel-
lar; "Economia & Finanças", X.: "Exposi-

Ções'' (15. Bellos Artes e Augusto Pina), IV.;
Noticias c commenlarios: "Reprodueções", de
LóTdmbano, Souza Pinto c Navarro da Costa;•'Desenhos", de Raul Lino, Manoel Gustavo
Uoiidállo Pinheiro e Clirisliano de Carvalho.

A C.ixa dos Ouardas-Freics da
Central apura as bandalheiras

da dirortona passada
—¦¦ _ ¦ ¦

A ASSEMBLÉA DE HONTEM
A Caixa Auxiliar dos (lunnlas-frelos daCentral do Hra-.il (cm cutudo ultlmnmcnto emfoco: a administrava* passada nflo agiu comregulnriilnilt", chegiiiulu-so mesmo n desviarnao peixuenaa Importâncias cm dinheiro,rol JuMumeuto parn ouvir o relatório dacommlsifio especial nomeada para apurar

esses fartos que a CiiI.mi rcnllsuii limitem umn
assembléa geral extraordinária. Iniciados<h Irnlmlhos, o Sr. Joaquim Pereira dc Fa-ria Mattoso, relator dn eoiiimlsslto, deu contadas Investigações o dos resultados a que olla
podo chegar. O relatório o longo c inlmielo-so, nnomanupi sem rodeios, todas ns Irans-
acçoes lllkltns feitas pela admlnlstraçilo
passada. A conMrucçílo do edifício social
contratada, conforme oscrlpliíra, pnr lOiUDOS, ficou, entretanto, por muls do do-bro, não Imvrmlu explicações por parte dadlroetorla, que agiu sem consentimento dnassembléa quanto un destino dado a diver-sns verbas. A assistência, a medida que scfazia n narração, applnudla a comnilssfio,
ouvindo-se, constantemente, apartes comoestes:

— Que ladrões) Que quadrilhaIA comlnlsSflo cònslntou a responsabilidadedo cx-jiresldcnle Annibnl Silva ltnnios, doex-tbesonreiro José Maria do Carvalho, doc.x-1* procurador Anlonio Oliveira c actual
secretario o do e.x-1" secretario MarinhoBastos, c terminou propondo, entre outrascousas: fixar as despesas geraes em 2008;fazer novos contratos para o fornecimento
de roupns, calçados c medicamentos' refor-
mar os üslaliilosj convidar os Srs. José Mn-ria dc Carvalho c Luiz Anlonio dc Oliveira
a comparecerem a Caixa parn prestar con-Ias do dinheiro qiic receberam indevida-
mentej vistoriar o edifício social.

Quanto n penalidade a ser nppliçada aosassociados faltosos, a commissão deixou isso•io critério dn assembléa.
Lido o relatório, vnrios nssocindos fala-ram, sendo o relatório e suas conclusões ap-

provados. Isso feito, foram subinctlldas ávotação e approvmlas algumas propostas de
associados, dostncando-sa ns seguintes:

Excluindo da Caixa o presidente, o tbc-sourciro, o secretario c o procurador da dl-rectorio passada ; creando o cargo do pro*curador geral; suspendendo o pagamento de
juins por 120 dias; extinguindo o jornal da
classe, 

"O Progresso"; revertendo a conlri-buiçuo actual dos associados para a verbafuneral; processar cri minai mente os ex-di-
roclorcs. c retirar dn sala das sessões o re-traio do ex-prcsidenle, o que foi feito porentre, palmas.

O associado Carmclíndo Lavellada referiu-
se a esse facto, dizendo que elle ficaria comouni exemplo aos vindouros, para (jue não se
deixassem levar, como o ex-presidente, peloSr. Felix ü'oro Gayn, que, cora o seu dl-
nlieiro, arrastou aquelle companheiro á pra-tlca de actos inconfessáveis. A intervençãodesse Sr. Gaya nos destinos da Caixa foiobjeclo dc censuras acres, não só do orador,como da assembléa, que „ clle attribuem
grande parle dos males verificados uíúina-
mente no seio da agremiação.

A NOITE — Segundfl-í-lrft, •) de Acosto de .<H<\
•¦-. 

*** -¦#
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A AJTltACiÇJlO DU DESCONHECIDO 10 que se passa

UMA DAMA MYSTERIOSA
Os encontros - Uma

li' unia senhora quo quer fiuer unia»
1'i-vi-l.içõcM, mas com absoluto slglllo...

Uma voz agitada, nervosn, de mulher, um
pouco slbllante, falava-nos nssim no tele*
phone,Inteiramente ao seu dispor.

Mas nnda publicarão, por cinqiiunto,
Perfeitamente. Onde receberemos suas

ordens'.'—-No Passeio Publico.li' vago, mas iremos, ¦ .
—-A'» 7 horas da nolto. Na mesa de pc-

dra do lado do Monroe.—-E quem devemos procurar?Uma senhora, toda do preto, um poucocilosa... "•—„_ estaremos.
Estávamos om pleno romanceI A hori,

$j bit*' t *tvX
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Cabaret Restaurant IJD» I.
I f lub Tenentes do Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE -- elas 9 ás 4 horas -- HOJE

Suecesso incgualavcl de MtilKO, enigmático ecle-
bre imitador de cantoras ú transformação.

Contratado dircclanienlo em Buenos Aires.
Kxilo extraordinário pelos artistas sob a dirc-

cção do cabaretier GÊO-LYDllOft.

MlflKO Imitador do Bello Sexo.
JliNNV CONSTANCB Cantora Italo-Franccz.
ESflIKIt CASTILLO Cantora Intoinaciunal,
I.OI.A DE liESPASHA. Couplelista hespanliola
CfllOLLITA. . . Cantora criolla.
GAHM1LN DEL YILLAIt Coupletis Ia hespanliola,
LOS MINEHVINI . Duetla italiano
0LGA BIUNDIXI. Cantora italiana.

Voriaío corpo dc bailes sob a direcção do profes-
sor CYRO.

Suecesso pela 1'IIE-DIABOLIK'S I7IGANE OU-
CIIESTER.

Brevemente novas estre'as
Contratadas direclaincnte cm Buenos Aires

''Saudações a Ruy
Barbosa"

O poeta Pinheiro Viegas, o autor do "Poe
ma da Carne", offereceu-nos hoje o seu 110
vo trabalho, "Saudação n Ruy Barbosa",
obra cm versos bellissimos, narfeitos. como
os sabq fazer Pinheiro Viegis.

-¦ *»«•_• •

\f Bnluirln Frnirn(:inllnlá,illa Misericórdia. Opera;
UL RüDrJIli) rilJIlCc^sapparelliosé vias urinadas-

li. Carioca, 20, sobrado,

RUY BARBOSA
Q, amsasiihã e riepois- no -

 ODEON -
A Embaixada Brasileira na Argentina

Film inédito !! Único I!

Funda-se em Juiz de Fora a
Federação dos Sports

JUIZ DE FORA, 7 (A NOITE) _-
Foi /lindada aqui a Federação dos Sports,
que tem pôr fim o desenvolvimento da
cultura physica.

A novel sociedade mandou construir
no largo do Riachuelo, um vasto campo
de football, que será inaugurado no dia
7 de setembro, data que será disputado
um grande «match».

ROLA SOKL
Tônico sem rival na* anemias em geral
1 i«M_n ,—

Grande Exposição
Canina

Conferiram-me o 1 Prêmio
porque...

§0'MdOx*
PARA CACHORRO
Ss/iecifico Inscctictcfa

Mac1)OüGAl_L
S£f1 VENENO

Or. Edgar Alírauies '"ÍE;;^4
pe.u 1'neuniothorax — Kua S, Joeí mè 4a 2 boras

^^¦^W-MIpPÍ.IÇ-I-ÍWI1 ¦»¦¦¦¦ -¦¦¦¦.¦-¦¦ ' >'"lW*'**^
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A venda nas casas : Crasliley & C.; Casa

Mora — A Avloultoraj Cnsn Horlulnnia* Co-
operativa Avieulai Drogaria Granado & Ci
Drogaria Orlando Rangeis Pharmacia Hal-
feld; A Exposiefto; Cosa Jardim; A Javdlnei-
rn e em toda a parle do paiz. Em grosso com— Roberto Hochfort, Importador de Antise-
pllcos, Dcslnfectanf.es e InsecticidES — Rua
do Merendo, 40, C*Ix«, 1.011, Tri. », ifi <-.
Rio d* Jonelr»

O "Oscar de Almeida", repórter da A
NOITE, que itia ouvir us revelações

aquella voz nervosa de mulher, o local, o
ínyslerio, emfini, faziam-nos sonhar...

Lembrámos tudo. Uma cilada, 'com um
fim qualquer? Não podia ser, que nito sabia
a pessoa que falara quem do nós Ia ao
eneoulro... Uma mulher, talvez, eom um
intimo, um profundo sentimento, fustigada
pela necessidade de um desabafo, confiando
a A NOITE o seu mysterio, na explosão do
idéas longo tempo acorrentadas...

E já idealisavamos um drama terrível,
desvendado aos poucos, apresentando-se noi
nossos olhos, na nudez hedionda dos gran-des crimes. E por que o mysterio daqucllo
encontro assim ?

Seria uma louca, fascinada por aquella"misc-en-sceue", a coutar-nos historias fan-
tastjcas ?

Firmava-se mais a idéa dc uma reporta-
gem complicada. JA na organisação do con-
sultorlo do "Fakir" as primeiras provas fo-
ram feitas pela reportagem dn A NOITE.
Logo forjámos o "truc". Disfarçav-nos-ia-
mos. 13 jú riamos à tlcccpvSu doa -trusbo*.
companheiros, talvez 11111 delles disfarçado
naquella mulher edosa, toda dc prelo, sen-
tada á mesa de pedra, vendo approximnr-5c
aquelle sujeito estranho, a dizci*-se da A
NOITE. Faria lembrar a velha historia doí
12 rapazes, que iriam assustar um outro, o
qual entre elles se metleu disfarçado, E fei-
ta a contagem o encontrados 13, debanda*
ram todos, menos aquelle a que iam pregar
a peça.

b si fosse uma pilhéria ? Ainda melhor.
Disfarçados tudo veríamos, encobertos. Tal-
vez a pilhéria fosse com outros collegas e
& hora mareada lá estariam elles á procura
da mulher... da capa preta e nós, que lam-
bem iríamos, a rirmos dos outros.

Iríamos disfarçados, estava assentado.
Combinámos o serviço.

18 horas c saímos da casa do Vasco, do
nosso Vasco, quo nos mudou a personali-
dade. Éramos tres. Um, cavalheiro distineto,
correetaineule trajando fraque, longos e ne-
gros bigodes, eostellctas á moda e um par de
óculos, de aros de ouro, com vidros de au-
gmento, que, por sígnal, nos atrapalhavam
os passos, na illusão de que o terreno subia
sempre á nossa frente, Oulro, com o seu
typo louro, estava a matar, com áquellas
roupas usadas, mal postas, camisa grossa,do lã, barba por fazer, alourada, um poucorala, mal tratada. Era perfeito na represen-
taíüo desses marujos, que ficam por ahi,
perdido o navio da embarque numa noiteem que beberam demais, no botequim do
cáes. O outro, nem precisou caraeterisaçâo:
de blusa o bond do "ehaiiffeur", faria in-veja a esses dos carros dos figurões, em queos ajudantes sito quasi uns "gentlemen".
O embarcadiço e o ajudante de "ehaiiffeur"
fariam a "policia" externa. O automóvel
foi-1109 deixando nas proximidades. O "ma-
rujo' lá. so Jogou num banco, a modorrar,
pitando o seu cigarro grosso, como a Iem-orar o navio mie longe andava. O ajudantedo 'ehaiiffeur" parecia estar nn hora dc umencontro amoroso, pois que tanto andava
pelas alamedas, a olhar as raparigas. E nós,charuto á boca, andar differenle (os taesóculos faziam-nos ver ate rampas no ter-reno liso do Passeio Publico!), a passear, alazer o "ebylo" pelas alamedas do jardim,depois de um jantar opiparo...

Quasi 19 horas e nada. Já desanimava-
mos,

No portão do Monroe eslá uma mulher
de preto — disse o "ajudante" ao passar
por nós.

Será cila?
Encaminhánio-iios á mesa dc pedra. Vmulher mysterlosn entrou no jardim. Erade laclo edosa, vestia decentemente, toda de

prelo, sem chapéo, estatura regular, eabel-
los repartidos ao centro, um pouco esbra»
bica.

E' o da A NOITE? — falou-nos qua'i'1ao ouvido.
Somos nós.

Explicámo-nos. Sentados ambos, fez-110*
revelações que, ,5 serem verdadeiras.,., revo-
lueionariam o mundo. Si num ponto ou ou-
tro ella falava uma cousa confusa, em lo-
dos Unha uma convicção profunda. Provirá
os maiores acontecimentos ultimou, dizia.
Falou-nos da guerra, da política, dos faetos
que abalaram o espirito publico.

O "marujo" continuava a modorrnr e o"ajudante" de vez em vez appareçla so
longe,,.

Conversámos uma hora!
Amanhã ;i mesma hora, aqui, travei um*

documentos importantes. E saiu a dam-t
mysterlosa.'

Quem será ?
Ella, desconfiando naturalmente que ten-lariamos desvendar o seu incógnito, lomoi-

precauções para despistar. Andou muilo.
Por fim, descansada, chegou a um palaeetoem rua não mullo longe. Ia entrar quandoo "marujo", a cambalear, pedia-lhe, â por-ta, uma esmola.,,

Investigámos, Era uma senhora da boa I
origem, relacionada, proprietária de grandes
prédios no Cattete, com filhas moças, unia
até professora de musica. Seu esposo fora
de importante casa dè. commercio. Casara*em segundas nupeias. Não iria prestiuvse a
pilhérias.

De volta, encontramo-nos os tres no nuie-
movei, Continuava o caso a ser curioso.

Para uni n dama feerln uma louca; paraoutros uma "vidente", um tsnlrlto prlvlle-
glado. Parn nós -— cia tfo officio — serU
__*«. reporUtfoni, um ¦*«««" _<jv«,

promessa
-- Amanha- voeis estilo dlupensndos. Ve*

nho só, oom a nilnliu cara mesmo, o dcslin-
dn-íc tudo. Nilo lio perigo.

No dia seguinte, A moina hora, lu estava-
mon, mus sem fraque, sem bigodes e -Ciu
óculos, os mnldilos óculos.

ScnlAnui-noH longe n ver chegar a dama...
quo jft nao era mysterlosn. Chegou. Acom-
pnulinva-a um cavalheiro, parecendo estrnu-
gelro, um pouco myoiio, rosto esennhoaao.
louro, forte.

•¦_ E oss.il Esle homem nito eslu no pro-
gramnin...

Seria o marido ?
Voltava o mysterio e nao nos aprcscn.n-

riamos, assim, sem distarei.
Começámos a observal-os. Ella, calada;

cllc, falava sempre, tendo ás milos um pa-
pei, que parecia timn caria. Seria o tal ma-
nuscrlplo dc que a duniti nos falara na ves-
pera ?

Continuámos a observação. Si nos apre-
senlassemos, ficaríamos conhecidos e nito
eonvliilin ainda; si uíio nos apresentássemos,
elln poderia não voltar. Que fazer?

O cavalheiro que a acompanhava saiu de
pcrlo c tomou per uma afia.*— A senhora foi quem falou hontem aqui
com o "Oscar de Almeida" da A NOITE?

Não me di,sso o nome. Um senhor do
bigodes e óculos ?

Sim.
Fui.

Ura motivo forte o impediu hoje. Ama-
nliA aqui estará; foi o quo me pediu dizer.

Amanhã? Está bem.
O cavalheiro voltava. Escondcmo-nos, Sai-

ram os dous o nós os acompanhámos, .V
esquina da rua do Passeio, o cavalheiro,
apressadamente, tomou rumo da I.npn.

Dn dama já sabíamos o destino. Acom*
panharlamos o homem, agora mysterioso.

Mil voltas deu elle, mil vezes entrou cm
varias casas, para depois taii.

Evidentemente elle procurava fugir a uma
possível investigação, o que mais o tornava
suspeito. Ainda que gosando o sabor do
myslcrlo, dn perseguição, maldizíamos a Im-
previdência de niln termos lomado as mes-
mas precauções do primeiro dia. Nem tanto
custava e a cousa se complicava.

E si clle suspeitou, sabendo por cila
que era um moço de rosto raspado, chapéo
dc palha c capote que lhe tinha falado a
mando do "Almeida"?1

Já clle, depois de muito andar, voltava
00 largo da Lapa pela rua Mnranguape. Na
delegacia do 13° districto, com o coiumis.-.i-
rio Esteves deixámos o eapole e mudámos o
chapéo. Salinos. O homem dobrava a es-
quina, No largo da Lapa clle desappareccu.
Procurámos nos cafés, nos botequins. Nada.
Mysterio I...

As idéas, as hypotliescs, lurbillionavam,
confundiam-nos,

Amanhã, com os oulroj, descobriremos.

No dia seguinte as precauções foram maio-

em Minas
Informações dos correspon-

dentes especiaes
dH NOME

Tunvo
Encontro de tremi — No kllnmctra 215,entre na estacúcs do Arantes e Augusto Pes*

tana, ramal do Uarra Mansa, da E. do Ferro
Oeste do Minns, deu-se, no dia 5 ün correu-
le, um encontro de dous comboios de cargas,
ficando as machinas consideravelmente nvn-
liadas o bastnnto contundidos os innchlnls-
tas, dous ffuardn-frelos o um fogulsta. Asmachinas do encontro silo as do ns. 88 o 88.-Em goso de férias viajou para Hélio Ho-rizonte o Juiz de direito dn comarca Sr. Dr.Isldro Pereira do Azevedo.—Afim dc aproveitar a exccllencln do cll-ma. tem citado nesta cidade o engenheirocivil Sr. Dr. Moravla Junior.

1 <m 1
DR. AbCANTARA GOMES. Tuberculoso

Itadilgo Silva, 0. Do :i ás .1 - lies. tolep. 7u0 Sul

¦víí——___1«__.—____—j_—-

O "embarcadiço"
res, os disfarces mais liem feitos. Era aluta 1

Chegou o casal,
Meu marido..,
Muito prazer,,.

Seutámo-nos e duas hoias palestrámosDeu-nos clle a identidade. Soube do que sua
esposa fizera, disse elle, c para que a não
julgássemos louca, como elle já julgara a
principio, viera explicar os phenomenoscuriosos quo com ella se davam, sem quopudessem cxplical-os. E citou faetos, pre-cisou datas, designou pessoas.

Sob compromisso do honra, pediram-nos
que nunca desvendássemos quem eram.Quo observássemos, estudássemos os
phenomenos psychicos que se apresentavam
era sua esposa, disse-nos sUeSI se rcalisarem os seus prognósticos,Dão a terão como doida. Do contrario, fa-
çam de conta que sonharam,..

Tirámos os disfarces; mostrámos quemcrânios. Mme... prometteu-nos depois fazer
revelações importantes, em seu palacele, árua,.,
,, — Mas não publique sinão depois de rea-Usadas e assim mesmo sem dizer quemas fez,

Cá por fora o "marujo" c o "ajudante"',
que nada percebiam nindR, apertavam o cer-co, desenvolvendo toda a habilidade, sobreum pacato burguez, que olhava curioso, ha-via muito tempo, aquelle sujeito de óculoso grandes bigodes, que tanto conversava nnmesa dc pedra com umn dama de preto auni cavalheiro desbavbado. Pensavam elles
que o burguez curioso era algum espião...¦ itr -

i<f__5_fcK
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Assccaçíi) Meta-GírirgiCã do
Ro de Janeiro

¦ Esta associação sclenllfica ronltsou n suaoa» sessão ordinária, sol) 11 presidência doDr. Caetano dn Silva e secretariada pelosDrs. Ramiro Magalhães e Octavio Pinto.Lida a acla c o expediente, inaiula o Dr.
presidenlc introduzir o novo sócio Dr.
Mauricio Barbalho, nresonto á seHsno, pelosDrs. Mario Heis e A. Cirno. Este novo so-
cio 6 saudado pelo orador official, Dr. Oil-
veira Aguiar, o responde no seu discurso di-
zemlo desejnr lin muito fazer parlo daquclía
corporação sclcntlfica, onde promcltc tra-bnlhar e onde conta, no ludo dos seus cnl-legas, aprender com os seus companheiros.

O Dr. presidente distribuo o numero dianniversario do "llolelim" c salienta que
p inesino lein opparccido com grande regu-
lnridade, sem onerar a associação, isso pelosesforços de seus companheiros, que multasvezes sc lém cotisado com elle para fazer
face ás despesas do mesmo. Agradece, pois,aos seus companheiros de redacção. O Dr.Pamplona diz ser insuspeito para elogiar a
commissão do "Boletim" c o faz com sn-
tlsfação, fazendo votos para que a mesma
commissão sempre esteja á testa do incsmo.
Antes de terminar o expediente le o Dr.
presidenlc a renuncia do cargo dc 2° vice-
presidenlc do Dr. Belmiro Valverde c pedeá casa para que se considere licenciado noseu cargo ao mesmo, esperando (fluo, 110
praso dos estatutos, possa o mesmo collegacontinuar 110 seu posto. O Dr. Pamplonadiz que o motivo que levou o Dr. Belmiroa pedir exoneração da viee-presideiieia é odc não poder freqüentar a associação, porsc achar encarregado do curso de Hygionodos Pharniuceuticos na Faculdade, o que oimpede da dita fiequencin, tendo, como ónatural, que se absorver em estudos que de-mandam tempo. Por isso será, talvez, sua
renuncia definitiva, mas approva de cora-
çno o movimento da casa.

Durante o expediente ainda lè o Dr. Oli-veira Aguiar a seguinte moção que a casaenviará no Dr. Bocha Paria: "A Associa-
ffao Medico-Cirurgica do Hio de Janeiro apre-senta a V. Ex. a homenagem do seu rc-speito c consideração, ao deixar, jubilan-(lo-se, a cadeira de hyglcnc, que com tantobrilho e dedicação professou na nossa Fa-cuidado dc Medicina pelo espaço de mais detrinta nnnos. Este preito dc veneração affc-etuosa e sincera representa o desejo que amesma associação nutre de que n ciasse me-dica brasileira, dn qual é V. Ex. um dosmaiores vultos, não despreze nunca o exein-
pio que llie tem sido dado, quer 110 magis-terio, quer nas relações com os demais me-dicos, por V. Ex., mantendo sempre o rc-speito mutuo, condição essencial ao seu cn-
grandecimcnto".

E' approvada a- moção e designada umacommissão, constituída pelos Srs. Drs. prc-sidente, Caetano da Silva; vice-presidenteDr. Artidonio Pamplona, c orador, Dr. Oli-veira Aguiar.
Por oceasião das commuiiicaçõcs oraes,tomou a palavra o Dr. Mauricio Barbalho,

que falou longa e proficientemente sobre
questões de hygieiie escolar, analysando o
papel nefasto das nossas carteiras das es-colas, que muito contribuem para o anni-
quilamennto da nossa mocidnde. O Dr.
Ramiro Magalhães, que estudou ultimamen-
le esses assumptos, concorda com o Dr. Bar-balho, mas acha que sem edifícios própriosnada se fará em prol dos pequenos eslu-
dantes.

Toma a palavra o Dr. Oliveira Aguiar,
que faz uma interessante commuiiicnção so-bre o tratamento da blennorhagia pelo "Sil-
vol", sal de prata de Purke Davis, com o
qual Iem obtido os melhores resultados.

O Dr. Aftidonio Pamplona oecupa-se dealguns casos de sua clinica de ostomatiteaphtosa, um delles scinelhando a angina di-
phtenen, tendo sido feito o diagnostico mer-ce das aphtas características que npresèn-tava a doentinhn na língua. Indaga da casa,e particularmente do seu amigo c> distineto
pediatra Dr. Mario Reis, si devemos ligaresses casos de eslomatite aphtosa que lemsurgido ultimamente ú febre aphtosa do
gado, devendo-se, neste caso, chamar a at-tçnçõo dos poderes competentes. O Dr. Ma-rio Reis diz lambem ter observado casos se-melhantes e (jue a opinião dos autores di-vergo quanto a ligação dos casos de estorna-tite aphtosa humana e a febre aphtosa do
gado. Pede que se inscreva o assumpto
para delle se oecupar.

Passando-se á segunda parle da ordemdo dia, não se achando presente o Dr, Pauloda Silva Araújo, pede a palavra o Dr. Ar-tidonio Pamplona, que, justificando a au-sencia do Dr. Paulo, diz que vae sc oc-cúpar do assumpto vaccinotherapia, mais
para mnnlel-o na ordem do dia do quo pelovalor dos seus comniunicados-, Relata queum seu doeiilinho, curado de uma broncho-
pneumonia com a vaccina aulogena deWright, contrahiu sarampo un crrnvalcscen-
ca da sua grave moléstia, e, então, comotosse o sarampo dc fôrma "cxantliemallcn",
sobrevieram de novo phenomenos broncho-
pneumonlcos, que não cederam, desla vez,ao mesmo mclhodo vnccino-theranico. Pica,assim, de pé, 110 seu caso, a gravidade dasbronclio-pncumoiiias consecutivas ao saram--po, apczar da opinião do seu grande amigo,o distineto clinico Dr. Araújo Lima, antesexpendida naquella casa. Pala lambem sobreo uso dn vncciua typhica curativa, que usou
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Miirotiiinli'1 : Cuudldo E. de Mello, :,n y. ,
•I p.i DurllBll ít Ç„ 11 r.| A. Mendes „ (•„
119 r.; I.lmn & 1'lllios, 20 r, e 7 v.j Fninolmá
V. (iiHilarl. 1)2 rM 8 i>. 0 L'I v,; .Ini». PjnifitU,
de Abreu, .1 r,; Oliveira Irmãos íi C, III r,.
2 0., 4o p. o 8 v.; Dnslllo Tnvaroí, 7 v.j Ca*,
tro & C, 25 r.j C, dos llelnlhlstnH, II) pi
Porllnho & C, 10 r.i Edgard dc fixovailo, íií
r. I Norborto llcrt*;, 5 r. J !•'. V, Oliveira A
(.., (i7 r.i IVrnnndes Marcondes, 7 p., o Avt^
gasto M. da Motta, 40 i\, _(l 0. e 8 v.

Foram rejeitados: 10 [f_ 4;8 r, e II p,
Porniu vendidas 1 II l!l r."Stueli." i Condido B. do Mello, MO rcwsf

Durlsoll & C, 187; A. Mendes .& C, 112: LI.
mn & Filhos, 2:iii; Francisco V. Goulart, 3341
C. dos Retalhlslns, !).'>; .lua» Pimenta ,(.',
Abreu, 100) Oliveira Irmãos & (',., ,'llill; Basl.
lio Tavares, 1; Castro éi <!., 10; Porllnho À
C, 110; Edgard dc Azevedo, 101; Norborto
llertz, 00: Augusto M, dn Motta. 183, 0 I'. 1\
Oliveira & 0„ 80. Tolnl : 2.830.

No entreposto de H DIdro

O trem chegou A hora.
Vendidos; ÍÍ30 r., 01 p., 28 o. e 48 v.
Os preços foram os seguintes 1 rezcH, Jo

9580 a $010: porcos, do 151Ü0 a 13200; r.irnci,
ros, do 19200 a 1*800, c vltellos, de íflOQ
u 18000.
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Rcsam-se amanhã;
Major João Frederico de Araújo, ás D, r,f-

egreja do Sagrado Coração dc Jesus, na Plcl
dade; I). Marletn Vnlerlo Cnbr I, ás 0, u^
egrejn da rua Berquó, na mesma estação; Luiz
ilnlii, ás 9, na matriz dc Santa Ilita: Arthur
Pereira dc Souza e Sá, ás 0 l!2, nn matriz
do Sacramento; João Anlonio Sanclio, As 9,
na egrejn do Bom Jesus, á rua General'Cnmav
ra, Alfredo Vinnna Drummond, ás 8 1|2, na,
egrejn de Snnto Ignacio; D. Idalinn dc lh!«
lo ás 9, nn matriz do Engenho Novo; José A,
Rodrigues Carmo, As 9, nn egreja de São Frnn.
cisco de Paula; coronel Damaso José Wcrnéea;
de Carvalho, ás 9 1|2, na mesma; tenente Au.
gusto Machado .Mendes, ás 9, nn mesma; 1)<;«
mingos Soares da Cosia, ás 9 1|2, nn mesma;
José Maria da Luz Cardoso, ás 9, na matrl^
dc N. S. do Loreto, cm Jacarépaguá; Joaquim
Pereira de Almeida, ás 9, nn capella de N, !j.
da Conceição, 110 largo dc Catumby; Sebastião
José da Rocha Pereira .Mariz Sarmento, ás 9,
nn matriz de N\ S. dc Lourdes, cm Villa Í.<;'-
bel; Ignueio R. R. Goulart, ás 9, nn matriz
de São João Baptista da Lagoa; Domingos ilí-
Souza Andrade, As 10, nn Candelária; D. Ma-
ria do Nascimento .Mendes Guimarães, ás 9 l!2,
na matriz dc SanfAnna; Anlonio Caetano dé
Paiva, ás 9, na mesma; 1). Mariota McsquiU
dj Gouvêa, ás 9, na egreja dc Snnto Affonso.'

ENTERR03

Foram sepultados linjc :
No cemitério dc S. Francisco Xavier : l\itt

fino Antônio Rins, rua Sergipe 11. 98; Manoò].
filho de Manoel Coelho Ormonu, rua Dr. Nii*
buco de Freitas 11. 88; Claudionor, filho <{c
Manoel Cardoso dos Santos, Hospital S. Sc-
bastião; Júlio Lourenço, idem; João Koski,
rua Dr. Aristides Lobo 11. _lt>; Carolina Viei-
ra Marcai, travessa \'isla Alegre 11. 24; (Ju-
dofredo Pidclix Barbosa, rua dos Invalido))
11. 37; Orlando, filho dc David Faria Graçij.
rua Conselheiro Zaoliarias 11. 132; Joaquim
Antônio Alegria, rua Costa Lobo 11. 20; llibj
de Araújo, rua Sergipe 11. 102; Aluzinelc, li-
lha de Maria Fernandes, rua Marquez dc Síió
Vicente. 11. 25; DJaliir, filho do Haul Rosft.
rua Visconde dc Nictlieroy 11. MO; Aristolc-
les, filho de Luiz Brandão, run Senador Hojí-
res 11. P 2; Florlsbolln da Silvn, rua ünrão dn
Gamboa 11. 3; Domingas Maria da Conceição,
rua Dr. José Felix 11. 3G, casa III.— No cemitério de S. João Baptista : SUL
Ia, filha de José Dias Martins, run Mundo No.
vo 11. 116; Antônio Luiz dn Custa, run d,i Pas-
sagem 11. 83; Carmollo, filho de Rocco Firné•ua D. Luiza n. 20, cnsn IV; Maria Ernestini

o Azevedo, rua Costa Barros 11. 23; AdnlgT
a Devechi, run Sele de Setembro 11. 121; M

nn da Conceição Jonnna Lima, rua N,* S, „Copacabana 11. 710; Erico Cnrpes, Casa á,Saude Dr. Eiras; Rutb, filha de Adalgisn Ur11111, rua Pedro Américo 11. 111), casa V, c Ma-
ria Apnule Nogueira, rua Gomes Carnci-
10 11. 111.

— No cemitério do Carmo : Silverio Porei-,ra dos Santos, necrotério da policia,
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Uma festa pró-Belgíca na ca-

pitai alagoana
MACEIÓ', 7 (A. A.) - Alcançou grande

çxito a testa pró-Belgica, hontem realisada 110tueatro Delicia e organlsndn por 11111 grupo deintellectuaes. O jornalista Sr. SymphronioJlagalJittos fez uma conferência sobre a inva-suo dn Bélgica, acompanhada de projecçõesde _ photogrnplims das regiões devastadas.Após a conferência, foi cantada "A Marsolhe-za pela Sra. Antoinette Blachcre, despor-tando grande cnthusiasmo 110 auditório sele-Cto e muito numeroso.
* **"¦

LIGA DO COMERCIO
GRANDE REUNIÃO DO COMMERCIO

A directoria da. Liga do Commercio con-viua todos os Srs, conimerciaiites desta pra-ça Para uma reunião plena, quinta-feira pro-xima, 10 do corrente, ás 14 horas, na sedesocial, A rua do Hospício n. 13(5, esquina dana Iniftuayaiia, e na qual se tratará daquestão dos novos impostos aventados nnconimissao de finanças da Câmara e que af-tectam directamente ao commercio de tadeO Brasil. - *""*?
Secretaria, 6 d« a£«st« «c lt!6, }

em um seu doente, sem o menor resultado,
pareçendo-lhe mesmo que os phenomenosmeningeauos esboçados em seu doente setenham aggravndoi

Toma a palavra o Dr. Raul Baptista, quediz nao desejai* falar sobre o assumpto in-Ucripto pelo Dr. Docllingcr da Gracaf emsun ausência, mas, dada a difficuldnde doseu comparccimeiilo c a instantes pedidos deum seu amigo, vac, 110 entanto, dizer o 0110pensa, de accordo com as respostas que deuas perguntas de uma carta do Dr. Doelliu-
ger. Faz um_ estudo rápido sobre os osteo-mas osteogcnicos e os autogenicos, dc Bro-ca e Soulicr. dizendo que não entra emmaiores explanações porque o seu dislin-elo collega Doellmger dc certo o fará-, Achaiic vantagem a discussão do assumpto o falatambém dos osteomns nascidos fora do lc-eulo ósseo, discutindo-lhes a pathogenla edescrevendo experiências comprovalivas dosmodos dc ser que expõe. Pede permissãoa casa para exnor um caso de paralysiaiseiiemica de Volkmanu, oceorrido no ser-viço do professor Valladarcs, de que c as-
sistenlo; diz que com este é o segundo quevo, sendo o primeiro da clinica do saudoso
Dr. Barata Ribeiro. Mostra a pholographiado doente e discute a pathogcnia do svn-
dromo e os seus methodos dc „,atameiRo.

Pelo adeantado da hora é suspensa a ses-
são, á qual compareceram os Srs. Drs. Cac-tiuio dn Silva, Ramiro Magalhães. Oliveira
Aguiar, Octavio Pinto, Alexandre Cirno, Her-
culano Pinheiro, Teixeira Coimbra, Mario
Reis, Azevedo Branco, Artidonio Pamplona.
Armando Pinho, Henrlquo Rocha. Mauricio
Barbalho, Vargas Dantas c Raul Baptista.

Foi! também, nesta sessão, nceelto soclo
• nr. Manoel Gonçalves Junior.

Doenças do apparelho <I!c$gs«(Ivo e do sysíenVa nervoso. —
Kalos X. — Dp. R.nato de Souza
Lopes; rua S. José 39, de 2 ás a,

A commissão de inspecçAo ji
agencia postal da Avenida

apura graves irregularidades
0.—

O inquérito administrativo
prosegue

Está correndo pela Dircctoria Geral doíCorreios um inquérito administrativo r.obrí
graves irregularidades verificadas na agencia
postal da avenida Rio Branco.

Esse inquérito foi motivado pelas coiislnn-tes queixas endereçadas ao director por in-teressados e pelos .jornaes, que, constnnlcmen-le as registam, não só quanto n essa agenciacomo também a tudo que se prende no'nosso'serviço postal que, diga-se de passagem, mm-ca esteve tão anarehiisado.
O director dos Correios, nomeando uma

çominlssao chefiada pelo sub-direclov dn coilrjtabilidade. Sr. Wandeck, resolveu apurai Qj(íue ia de irregular naquella agencia onde'1ao que soubemos, constatou que, além de uni;desfalque cuja cifra ainda não pôde estimai-.
ha outras "cositas mns"...

O inquérito administrativo prosegue c é
de esperai* que o director dos Correios mundiinspeccionar onlras agencias, onde, certo, 31A
rão apuradas irregularidades semelhantes,

-r—*«_SfJrS3tí-—*—

Poderoso fortificnntc do sangue e regub
de Iodas as funcções orgânicas: CoraçSo,
gado, Rins, Estômago, Intestinos e onfra.
cimento dos Órgãos Geuitacs. PSo, 3$5Ü0
positnrios no Hio — GHARUTARIA PAM
Ouvidor, 120.

idor
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Em nossa redacção esteve bojo o Sr. Oscar
Moreno de Souza, "clinuffeur'' do automóvel
n. 2..3S7, que conforme noticiam.)i Im .li.iíi
era necusado de estar envolvido num rouba
praticado nn rua Buenos Aires. Disse-nos mi-
da ter ficado apurado contra elle, razão por
que foi posto em liberdade, tom um nltcstn-
do, neste sentido, do delegado. No c.is.i agiu
na melhor boa fé, Tendo um cavalheiro alu-
gado o seu automóvel p.ir.i conduzir vai ias
peças de fazenda, clle fez o serviço, igno-i
r.mdo tratar-se de um roubo.

-» ¦^<M>» ¦ 1

Drs.Leal Junior e Leal Neto
lispeclalistas -*m Jucnçns doa olhos, ouvidos,
nuriz e garganta, **ce-u1U8 dn 1 às 6 —As-
sembléa n, 60« " "
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0 destilo de um leque
- • »

De finas mios a torpeza
de um laid sio

Gia um mimo a abanlco, Obra custosa «
paciente de nlgum paciente chinos, era Item
mnls uma Jnla rara que niuMiuo um leque.

Quo de cuidados, que de carinhos tinha
madame com aquella jnla, !•) roubaram-
n'« !,„

Um malvado, na nuMncln de mnilame, fur-
lou-a, Talvez elle JA esteja, o rico, nlii poralguma casa velha, em mitos profanas. 0
velho lequo lia de sentir saudades dns outras
milns, (Ao finas, tito fidalgas, quo o nonrl-nli.iv.im, que o aqueciam no nrmiiihn Uo. de-
dos

Lembrará agora, onde estiver, no abando-
no de uma eslnnte, ns reuniões nristocratl-
çns cm nuo brilhou, rofulgindo ns lantcjou-
Ias no brilho das luzes fortes. U roubaram-
n'o I...

Agora ost/i n policia Inlelra n procurar o
lequo caro que furtaram de Mine. coqdessn
Çnndldo Weiides, no seu palacete dn ruaMarquez de Abrantes.

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Tclopliono 3.055 Contrai

RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 6

ans u.t i-e. ..._s .-«._* ue H3 <.(..*. a

SOMENTE A/O PA RI Si EN SE
• .'í ¦¦ ii i ra _M

£' de todo o int .«essa do.-. s^nhorss espectadores a
c&n.ulta deate HORA?..d

I HORA-2—3-4-5-6-6,55-7,50—8.45-9,40-80,35
®9

O verdadeiro e o maior dos suecessos da é.oca actual
-¦=• -"- ------ —--:-
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D "Grande Prêmio Dr. Frontin"

Multo raramente foi corrido uns pistas ca-
xioens um grande prêmio que tanto hitcrcs-
se despertasse, pelo completo equilíbrio de
forças dos concorrentes, como o de hontem.
li, como conseqüência disso, mui raramente,
tombem, foi visla em nosso:, prados unia
Concorrência tão numerosa.

Deve, pois, ii directoria do Derby Club or-
gulhnr-sc de sua fesla de Imolem, memora-
vel. de cerlo, nos animes do turf brasileiro.

Offnly, de propriedade do Sr. coronel .1 ti-
liiiiio Martins de Almeida e cxecllcnlementc
dirigido pelo hnbil e feliz jockey Enrique
Rodriguez, foi o vencedor da grande prova.
Importado por alto preço, por ler sido ga-
plindor nolavc] nn Inglaterra, com dous an-
pos. Offnly, no ser corrido no Brasil revê-
lou-se roncador, o que quer dizer um pare-
íliciro inapto pára as lulas serias do turf.
Operado, entretanto, por mãos competentes,
o vnltínlc animal foi melhofnndo e hnniom,
numa prova de responsabilidade, pôde revê-
lar ii sua classe magnífica, vencendo como
um eracli.

Outro animal iinperféito foi o runer up do
vencedor — C.oiipcoh. Também de boa elas-
se, cru dado já como iiiulilisado dos tcndõp.s,
encontrando, felizmente, o ¦ perieia de Emilio
Alexandre pnra pol-o cm condições de cor-
rer e de produzir a bolla corrida de hontem,
rm dislaiicia de grande resistência.

Foram, pois, dous inválidos, com os quaes
os sportsmcu não contavam, 06 heroes do
"Grande Prêmio Dr. Frontin".

S. Chrislovão x Flamengo

Ò encontro enlre os dous teams destes
Vlifbs transformou-se, como era previste»
jliim bello mceting de football, n que uma
multidão de aficionndos applaudiu com ani-
inação.

O encontro dos segundos lenms leve como
vencedor o Flamengo, por 1x0. Entretanto,
não temos duvida em dizer que o team ai-
vi-negro mostrou-se mais forte, notndamente
no segundo half-time, em que atacou persis-
tenteinente, perdendo iniuimeras vezes de

.rgua In r o score e, mesmo, vencer o seu an-
itagonistíi,

Ainda no jogo dos primeiros teams ven-
mi o Flamengo, Para tanto os rubro-negros
prcvcniraiii-.se no primeiro balf-limc com
tres pontos. Neste tempo, desde o seu ini-
cio, não dera mos victoriosos tréguas 'aos
vencidos. Atacando sempre em passes cur-
tos, ligeiros e precisos, premiram com nui-
inação o gonl contrario. A linha flamenga

rfoi inlelligcnto nesses ataques suecessivos,
encontrando para elles um apoio efficientis-
simo não só em Sidncy, o centro de onde' se irradiou Ioda a força da offensiva, como
em Curial e Milton, Foi um bello trabalho
o desla trilldado .flamenga que, apoiando os
seus nos alaques, sonhe marcar os avantes
contrários sem se confundir nem atrapalhar
a parelha de baeks,

A linha deanteira dos locaes não se imiti-
lisou com esses ataques e entrou a ameaçar
a defesa dos seus visitantes. Mas os seus ata-
quês. si liem que oplimnmenlc conduzidos,
não eram ligeiros, rápidos como os dos fia-
mengos e não eram persistentes afim de
cansar a defesa atacada.

Explica-se: a linha de balves do S. Chris-
tovão, amedrontada com os ruschs dos fia-
mengos, cuidara muilo destes e esquecera-se
de apoiar a offensi.vn da sua linha, obrigan-
do-a :i demorar-se deante do reetanguld de
Baena. Além disso Lewerett c Villa não mar-
ca ram como deviam as alas contrarias, rc-
traindo-se e confundindo-sc com Porlocarre-
fo e MoiLinho o dando assim ensejo a que es-
sas alas apertassem o cerco ú meta sob a
guarda de Cardoso.

No segundo half-time os papeis transfor-•aiarani-.se,
A linha dos halves locaes empurrava os¦seus forwards, apoiiindo-os com grande intel-

ligencia. E estes entraram a atacar, obrigan-
do a defesa flamenga n escorar-se nas bar-
ras do seu ultimo posto e esquecer o auxilio
devido aos seus nvantes. E o ataque alvi-ne-
gro, sempre apoiado, combinado com agill-
dade, viu o seu esforço frutificar quando
Leão, com lindo kick, emendando um passe
lie Sylvio, conquistou o primeiro ponto. Re-
ilolnoii o ataque dos locaes com esta victo-
ria, tornando-se demasiadamente intenso.
Foi esse o mal dos locaes, que, na nncia de
conquistarem novos pontos, embaraçavam-se
se com a defesa contraria, estontenndo-á mas
nfobando-sc lambem. Muito bellns e propi-cias oecasiões perderam por isso os vencidos
de bonlem de atigmentar o seu score.

Depois que Canluaria com lindo hending
conquistou o segundo petato, normnlisou-se
cnin harmonia outra vez o ataque nlvi-nogro
c, si niio fora o abuso de. Salema, um center
esplendido qunndo cuida de dirigir os seus,
cm querer a todo. custo romper sosinho, com
driblings infrutíferos, a defesa contraria,deixando de passar a bola aos collegas de li-
nha melhor collocados, cerlo i\\\c o Flanicn-
go não teria saido vencedor liontem.
, l'ois lão desorientados ficaram os fl.imcn-
fios com os excellontes ataques dos locaes,coagidos intclligenterrrente pelos tres balves«o S. Chrislovão, que só üvi.-.im em mira"ma cousa: defender-se, o que fizeram aindasem tino.

Destacamos do S. Chrislovão, nesse segun-
meio tempo, n linha de halves c Porto-enrrero, a nosso ver os que mais concorre-Ty-'xn para a conquista dos dous nnicos

pontos.
No geral, f

sem aproveitado das falhas oceasionaes dos
seus adversários.

A regala do Yachling
Não obstante a directoria deste club não

nos ter distlnguido eom a dclieadesn de um
convite iiara n sua regata i.onteni reallsndn,
nós lá nos apresentámos por intermédio de
tim nosso pholograpbo.

(,•'!•.riamos, como é no, o dever, informar
O publico sobre o resultado de uma fesla
sporlivn.

Conseguigol-o; mas somente pelo esforço
individual de um nosso companheiro, pois
que os dirigentes dn fesla, dando uma nota
bem feia da sua gentileza, não só não nos
ajudaram nos informes pedidos como tam-
bem pretenderam impedir que a nossa repor-
lagem se realisasse.

Não nos admiramos, pois que aqui na A
NOITE somos dos que não lém pela carli-
lha germânica ou pelo código da "Kultur".
Sim, porque a regala de bonlem foi entre
timoneiros subditos do kaiser.

Mas o publico que saiba mais uma vez quenós cumprimos o nosso dever de Informam-
tes. emquanto elles, os timoneiros do Yncht-
ing, mais uma vez provaram ser allemães.

JOSF," JUSTO.

O "chanceller" uruguayo
virá ao Rio

MONTEVIDÉÓ, 7 (A. A.) - Ai.nuncia-se
que no mcz de novembro vindouro o ministrodns Relações Exteriores, Dr. Otero, irá no Itiode Janeiro, afim de retribuir a visita que oDr. Liiuro Miillcr, ministro das Relações Ex-tenores do IJrasil, fez a esta eapilnl.

Com um tiro na testa
Victima da própria Impru-

decia
i Vae-so conflrmnndo a liypollicie, que ern nmnls nccoltttvel, de ler «Ido o operário Mu-
noel Alfredo de Souza vlctlmii da própria im-
l-riideiielit, quando caiu morto, com um tiro
na testa, no prédio cm eonslrucçilo n run Fl-
giiolrcdo Magalbiles n. 011, em Copacabana, 0
vlflm. PonloUn. iinlcn tostomunha. mantém oseu depoimento. A nrma examinada prova
que nflo funcclona o giilillio, 12 vno-so eunflr-
inundo, portanto, que Alfredo foi ferido qunu-u» examinava n arma. Depois de autop.iado,
foi o sou cndnver Inhumndo hoje.

LOTER A DA BAHIA
AMANHÃ  '8 

do coircnlu AMANHA
Rs. i 2:ooo$ooo

Pur 1S0O0 cm quintos de »_00 reli,
IIAUILITAE-Y08! 1!A vonda nas casas lolcrlcn*.

Qiiiio*quor infnrmiiriio c pãmmonto do promins nn
Cala-Dançaria Heis k •:., Avenida Itio nranew, 105 (es-quina du liuu do Itu-ariu).
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Os allemães oe Valparaiso

contra a "black-lisi"
»SANTIAGO, 7 (A. A.) — Cominunicain dexiilparaiso que os commercinnles allcmãcs da-

quelbi praça orgunisiiram um "coinlté" parançulrallsar os cffeitos .da "black-list" lnglezn.
;•*• fw»

BARRETTE PERDIDA
.«*Pcrdon-se bonlem, dnmingo, umn bnrrclte«rnvejada de brilhantes, no trnjecto da run
Worlano Peixoto á prnçn Serzedello C.orrcn,
Cm COpqcabana, Pcdc-se á pessoa que a achou.^favor de entregnl-a A rim Floriano Peixoto
I|_. .12, que serA gencrosnmenle gratificada.

BO ile AGOSTO clc I§)
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(QUINTA-FEIRA PRÓXIMA)

THEDA
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O grande cinema da moda insuperável
•-•!-

Edo Pathé tudo se pode imitar, menos os seusPROGRAMMAS
-§•§-
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STA
Confeccioiiaiiirío vestidos bobre os últimosde Paris;. Ifijn Pedro Amcricõ n. 0, ca.-a :;.
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0 fogo destruiu om ar»-»
inazem

Ko_ cartório da delegacia do 10" distrieto
policial ioi aberto inquérito afim de ficarapurado si o incêndio que destruiu a noile
passada o armazém n. 101 da rua Viscondede Ilamaraty, em Villa Isabel, de proprieda-de da firma Carvalho & Ferreira, foi propo-sital oil casual.

Desde pela madrugada que a policia temdelidos os sócios Cornelio Augusto ferreira eJoão Almeida Carvalho, que serão postos cmliberdade logo que prestem declarações e nada
pese contra cllcs. Do que já sclã apurado pa-reco não sc tratar de uni incêndio proposital,
pois as condições do negocio eram boas: sódeviam o que compravam a praso de trinta
dias; o seguro da casa. que nos annos ante-riores fora de dezescis contos, nctualmentc
montava somente a dez, confiados ú compa-nliia Previdente.

A' tarde o Dr. Sancho Pimcnlcl deveria no-
mear os peritos para examinarem os escora-bros.

Ma alta ^uua-iMa Ro<

quinta feira
A Máxima lj| gii
0f assombroso estudo da vida

dos apaches:

se nos apre-
sentará na

sua mais sur
prehendenta
e insophis-
mavel crea-

ção:
-A-

Confecção da'lFox-Film"

VIDE ANNUNCIO DO DIA

mm Mrosas

de Apache, amor vermelho!

0 celebre E. Ghione, no papel de  Za-La
A bella HESPERIA, no papel de  Casque d'0r
Aarroiada e linda A. ZAMBUTTI no p. de Za-La-Vie

Cinco actos formi-
daveis: Na Tayerna da

a Penitenciaria-
Internacional.-Amor

•s-oçtE—

Pequena fazenda
Vende-se unia com magníficas arvore? fruliforas,varras leiteiras, aves de raça, etc. Tratar com o Sr, Se-vero Dantas, rua Sucliet ii, "JO.

Duelios á faça entre apaches. Assassina-
e Za-La-Vie por Casque çfor!

(Duidado! !Ü
 .

Mã plãteB

Donativos para a Bélgica.,,
A' policia do 1° distrieto commnnicou o

consulado da Bélgica que um indivíduo an-
dava angariando donativos, apresentando en-'
veloppes com carimbos falsificados daquelle
consulado. Foram encetadas diligencias pelo
agente Rosas, para a captura do estelliona-
tíirio.

n^Vato" dechu
cae no flagra

': Manoel Gonçalves Monteiro, sem domicilio
nem profissão, no momento em que. saia de
urna casa vnsia da rua Coronel Figueira de'M'èllo n. 138, carregando um volumoso em-
briilho de canos de chumbo, torneiras e um
chuveiro, foi preso pelo guarda reserva n. 314,
qiie o apresentou ao delegado do 10° distrieto
policial. Monteiro vae ser processado.

•x

-«SOS«-

Um principio de incêndio no
Ministério da Agricultura

A má insinuação da illumlnáção electrica
na dependência do ministério em que fim-
ccioua a Directoria de Industria Pastoril, na
Praia Vermelho, ia causando um incêndio.

Um curto circuito commnnicou as cliam-mas ao teclo, augmcnlando as labaredas, quedespertaram a attenção dos empregados. Cor-lada a corrente electrica, com baldes de' água
foi abafado o fogo, que não chegou a causar
prejuizos, A policia do Io distrieto sonhe do
facto.

;¦ ¦ -^es- 
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A EMBAIXADA BRAZILEIRA NA
REPUBLICA ARGENTINA

e, asnanhã e eOspoãs
Film inédito!! Único !!

NO ODEON
Propriedade da Companhia Cinemato-1

graphica Brazileira

EDASü!
Ts-ffetás, setins9 cfepss úa OIííbiss, seda Isivavel

e ^£ss@ chiff ©si, peSos GneBiores ¦ preços
Fsnltirisais s.s VQSüpm ferasisa & cie cs©SS©tes © cin-

tas para senhs!B.«£as e serahorâftas
§"-oupa branca too^eíc-issa sua

Visitem AU PETIT SVIARCHE'
OUVIDOR. 86

NOTICIAS
Duas eslreas no S. Jooé

Está agora trabalhando no São José, com
apreciável suecesso, a companhia de miiriiea
c baile Molasso. Nos seus espcctaculos de lio-
je, em rpie serão representadas as peças "Amo-
res de apache" e "A Somnambula", haverá
duas eslréas: de dous números de "cubarei",
contratados pela empresa Paschool Segreto,
para dar maior altraeção ás recitas do São
.losé. São elles "La Folie Tina", cantora c
transformista, c "As Violetas", duettistas bra-
sileiras. •

O novo programma do Republica
Os espcctaculos cinomntographiCos a preços

populares do Republica continuam a obter oesperado suecesso. Não deixa de ser razão pa-ra isso a orientação da empresa desse tliea-
iro, dando, apezar da barateza dos loealida-
des, programmas variados e allrnhentes. 0 de
hoje eslá nessas condições: "Qunndo a corne-
Ia dá o signal", Capozzi; "A cidade de Spcz-
zia", natural da Cines; "Amor de peloliquci-ros", drama cm 4 netos, da Skandinavien; "A
mão aeeusadora", drama da Milaii Film, emG parles; c "A mulher advogado", comedia,da Power. Esse o programma dn tela, por-que no palco se oxhibirão os apreciados artis-Ias "The Olympian Troupe" e "Conct andSullivan".
O cartaz do Palace

A companhia Vitole dá hoje a ultima repre-
sentnção dn festejada produeção de Suppc,'Boccacio", Isso porque essa conhecida•troupe" italiana lem que realisar amaiihãa sua 8" recita de assignalura que será dadaeom a opereta "Mam'selle Nilouehe".—— Deu hontem seu ultimo cspectaculo noMunicipal n companhia dramática franceza
do actor Lueien Giiilry, que boje deve estrear
em São Paulo, no Municipal, com a peça de
Capus, "La Veine".A companhia Ruas vae agora a San-los. deixando o São ,Iosé, de São Paulo, queserá occupndo a 11 do corrente pela transfor-
mista Fátima Miris.

 O maestro Luz Júnior partirá paraLisboa com a companhia portugueza de re-
vistas Ruas, por todo o corrente mcz.—— E' muito provável que a companhia
nacional do actor Leopoldo Fróes vá oecupar

Phenix.
Estreou bonlem no Apollo, de São Pau-

lo, o lllusionistn Richards,No festiva! dos autores da revista "Slá
salva a pátria", no Apollo, que deve realisar-
sc a 14 do corrente, será representado em
primeira, um engrnçadissimó "lever dè ri-
deau" intitulado "Ciúmes de estrella".-— Em Ribeirão Preto, no Carlos Gomes,esta sendo esperada a cslréa da companhiaitaliana de operetas Maresca & Weiss, parasabbado vindouro,

 O Sr. Alberto Roscnwald, que depoisde dous annos de permanência na sua geren-cia. acaba de deixar o Cine Palais, entrou pa-ra a direcção da succursal nesta capital daFox-Film Corporation, que tem sede cm Novaorle.
 Espcctaculos para hoje: Palace, "Boc-

cacio"; Recreio, "A linda funecionaria"; Sãodose, "Amores de apache" e "Soninambiila";

íl liie vâi in,3

Fazem annos amanhã :
Os Srs. maestro Ernani Figueiredo; Dr.

Oclavio Severo.
Festeja boje a sua data natalicia Mlle.

Azamy Monlngiiu, filha do professor Maura
MoiiLigiia, do Instituto Benjamin Constant.

Fez annos bonlem o actor cômico "Ma»
chado Careca*', que ora dirige o grupo de ar-
listas que trabalha no Cinema-Rio, cm Niclhe»
roy.
CUMPRIMENTOS

Por motivo da sua recente nomeoção para
o logar de medico ophtnlmologista do Hospi-
tal Nacional de Alienados lem recebido mui-
los cumprimentos de seus amigos e collegas o
Sr. Dr. Henrique Waldemar de Brito c Cunha»
clinico especialista nesta capital.
CASAMENTOS

Contratou casamento o Sr." José Joaquim
Guedes, empregado no commercio desta eapi-
tal, com Mlle. Elisa Oreiro Tavares, filho do
negociante desta praça Sr. Francisco Oreiro.
VIAJANTES

Hospedaram-se hontem no Fluminense Md-
tel ns seguintes pessoas : Gaspar Moreira
Pinto, José Ferraiolo, Porphiro de Oliveira
Lima, Dr. Carlos de Lacerda, tenente-coronel
Eugênio N. Filho, Dr. David Riccó, coronel
Manoel Joaquim Cardoso, família Ferreira da
Silva, Domingos Frederico, Felieio R. Silva,
Vicente Cantier, Antônio Oliva. Osório Maciel,
Dr. José M. Bastos, Dr. Custodio Guimarães,
David Blacher, Licidio Silveira c César Miche-
li ni.

Regressou hoje de S. Paulo, onde fora a
serviço de sua profissão, o Dr. Pedro Maga-
lhãcs, clinico nesta capital, que cm S. Paulo
foi muito visitado.

Partiu liontem para Buenos Aires, em
goso do licença, o Sr. Dr. Luiz de Trapagn,
chanceller da legação argentina no Rio de Ja-neiro.
CONCERTOS S
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Sao Pedro, variado; Apollo, "Slá salva a patria- ; Carlos Gomes, "Diabo a quatro"; Re-
publica, variado.

Rcalisa-se hoje, ás 21 horas, no salão do"Jornal", o recital da joven patrícia Gilda de
Carvalho, que orgnnisou o .seguinte program-ma : Primeira parte — Bcelbovcn — Sonatacm dó susleiiido menor: Adagio, Allegrelto,
Fhiale — üacli — Prelúdio e Fuga — Dan-
dricu — Les fifres, Les tourbillons —- WeberPolaca. Segunda parte — Liszt — Rôvfl
damour — Hensclt — Si oiseau j'clois, a lol
je valerois — Chopin — Godowsky — Estudon. 5 — Chopin — Bailada. Terceira parte —
Alabieff — Listz — O rouxinol, melodia russlÓleo Olsen — Papillons -— Debussy — Li
plus que lente, valse — Listz — Rliapsodil
húngara.
LUTO

No cemitério de S. Francisco Xavier sc-
pulton-so a Exma. Sra. D. Isaura JaeobinaLeilão, esposa do Sr. Pedro Borges Leilão,chefe do escriptorio da Caixa Paulista dePensões — A Providencia, c irmã do Sr. Ed-
gard Jaeobina, ehefe da firma Jaeobina & C.desta praça, c dos Srs. Ernesto, João, Oclavioe Mario Jaeobina, Iodos do nosso commercio.•—«!}©&»—• ______

VaboiliBo Mfie^lu rj. Sl_>..'_m
RUA DA ALFÂNDEGA .'12.-Telephone 611.
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duzir. Comtanto que a França tivesse o tem
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A historia de sempre...
Viram-se um dia. Elcl tomou-sc logo de

amores pela pequena e, ás escondidas, oncoii-
travam-se a meude, trocando juras de amor.,,
E, á lardinhíi, lá estava ella, a Bertha Silva,
a espera delle, no portão tia casa de eommo-
dos á rua Haddock Lobo n. 437, para trocar
uns olhares furtivos,

.Ultimamente, porém, elle se tornou mnls
nrredio, indiffercnte mesmo, Já não passava
á hora aprasada pelo portão do n. 4i)7, onde,
nnciosa, o esperava sempre, mas em vão, a
menina Bertha. Ilonlcm, domingo, era impôs-
sivel, dizia cila, elle havia de passar... Es-
perou-o alé tarde e, como nos dias anteriores,
recolheu-se chorosa ao seu "chatcau", sem ler
visto o seu menino, o seu rapaz.

Hojo pela manhã, não podendo supnortar
tantos soffrimentos, a pobre Bertha resolveu
pôr termo á vida, ingerindo um pouquinho de
lysol. Ao sentir os terríveis cffeitos do toxi-
co, abriu a boca. O resto já sc sabe : Assis-
tenola, Santa Casa e a policia do 183 distrieto
tomando conhecimento d ofncto.

-i «<?>» i ¦

Emocionante romance da actua-
e lidade, de Gasíon Leroux • Ia PAUTE

-•e®-
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Ililí á'ík!U)lV Consultório: run Sete

;rnl, todos os dous teams parlaram- 
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« excellenlemente, si bem que não se tlvtt-'i as 4- Reild- nu Mnctado de As«% dó, Cattete,

A guerra!... A palavra que devia ler estou-
rado como uma bomba no meio desse bando
alegre e alterar muitos semblantes I O cia-
rão foi intenso, mas não convenceu nin-
guem...

A guerra I Ninguém isso acreditava I nin-
guem a desejava I Nem mais em Berlim, do
que em Paris! era cousa sabida: o mesmo"bluff" de sempre 1... e os violinos prose-
guindo na sua musica perturbadora, as dan-
sas recomeçaram ao mesmo tempo que resoa-
vaia risadas provocadas pela ingenuidade
dos dlzeres de Gerard.

Que papelão fazia o rapaz em plena festa,
com o seu cnpole de soldado.

Gerard segredou ao ouvido de sua mãe:
Mamãe, a mobilisação começou, preciso

falar-te...
Ella levou-o para o gabinete de Hanezcau.

Esta sala, em que havia pouca luz, ficava no
rez do chão, numa ala retirada, distante dos
salões, longe dos rumores do baile.

Vamos a saber I o que estás abi a con-
tar? E sentou-se na grande poltrona da Ha-
riezeau, que estava deante da secretária, es-
pecic de cathedrn copiada da famosa poltro-
sa de Saint Gerard, qua se acha em Saint

Etiennè de Toul; e, subitamente, quando se
viu ali em completa penumbra, teve vergonha
de estar assim decotada, no meio daquella
solidão, na presença do filho, e, então, cbc-
gou para os hombros, cobriu o peito com o
sobretudo do pae, que encontrou no cspaldar
da poltrona.

Enlão Gerard falou: sob o pretexto de um
periodo de instrucção, eram convocados os
reservistas por ordem individual, mas isso
era a mobilisação, a mobilisação secreta...
O general Tourclte, amigo da família, encon-
trado cm Nancy, affirmára ao próprio Ge-
rard, para que o repetisse aos seus pães, quenão havia mais esperança de accôrdo e que,desta vez, seria certamente declarada a guer-ra. A Allemanha já havia declarado o eslado
de "perigo de guerra", o que lhe permiltiaconcluir a sua mobilisação antes mesmo quefosse esta annunciada. A mobilisação daÁustria fora decretada. A frota aliemã quemanobrava nas costas da Noruega havia re-
cebido ordem de regresso. O imperador nãohavia sem motivo interrompido o seu cru-aeiro, Tudo isto estava combinado. O golpe>- havia sido bem preparado entro a Allemanha

.-. .' a Auslria, Coumb da apavorar iam se pro-

po de preparo, Deus meu!Ora, ora! disse Monique. Disparasfe! o
general Toureltc sempre fez rir teu pae, com
as suas idéas de guerra... e leu pae tem me-lbor alcance de vista de que elle! Não é o
primeiro boalo que o faz erguer os bom-
bros... E' naturalissimo que o governo tome
as suas precauções, mas, que por isso, fiques
assim lão emocionado, tu, meu querido Ge-rard, é cousa que me surprchcndo 1... Não
te julgava assim lão creança.

_— Afinal de contas, talvez você tenha ra-zão!... Em todo o caso, julguei de meu dever
nvisul-os !.,. Adeus, mamãe I... Divirta-semuito!

Já te vacs embora... sem veros teu pae!Desculpa-me com elle. Vim no auto de
um amigo epie tem pressa.Dize-me a verdade. Para onde vaes com
Ia nia pressa?Preciso passar pelo correio. Ah! não scria, mamãe! Vou passar um telegramma.Deixa-le disso! estás sempre apaixonado
pelo moça dos Correios 1...Mamãe! Minha mãesinha, toma as cou-sas n sério, por favor!Sim. meu filho, promelto-o!Gerard beijou ternamente sua mãe.Sabe, notei a sua "toilelte", para quec-scondel-a: E' encantadora.Foi Kaniosky quem a desenhou.Faça-lhe os meus cumprimentos.

Gerard, ao transpor n poria, voltou-se:Ouça, mamãe, si fôr mesmo a guerra,conto que você me venha beijar, em Saint-Dié! Isso me dará coragem para morrer pelapátria, acerescentou rindo.Gerard!
Mas, após um ultimo beijo na ponta dosdedos, elle partira.
Ella permaneceu alguns minutos pensativano fundo da poltrona gotbica. Quando er-

guçu a cabeça no escuro, deparou com umvulto negro jue acabava de empurrar a portaopposta á pela qual acabava de desapparccerGerard.
Este vulto negro era o ia om frade q_ue j„

de Monique,havia intrigado os convidados
através do seu capuz.

Elle eneaminhoii-se para a secretaria, nãocessando de observar a porta que dava dire-ctameiile para o terraço, como si receassí
qualquer entrada intempestiva; em seguida,
atirou uni cnveloppe bastante pesado sobra
a secretária, junlo da qual estava sentada
Monique, e disse com voz rápida e abafadaiPrompto. Vi Slieber. E' preciso que asordens sigam esta noite: Comprehendes?"Comprehciides?" A' quem 

"julga 
então

estar falando este imbecil? E de quem seráesta voz ? Monique tem certeza de que nãolhe é desconhecida,.. O capuz disfarça avoz, como oceulta o homem. Monique, iíilri-
gada, não se move.

A voz prosegue:Sim, seria preferível que as ordens si-gani esta noite. Encontmrás no cnveloppe asinserções a expedir para todos os jornaes re-gionaes. 15, com urgência! Talvez ainda pos-samos dispor de seis dias no máximo, antesda declaração de guerra. Não ha um minutoa perder, porque o governo francez começa amobilisar já. Dentro de Ires dins, o teu rela-tono deve estar prompto. Eu irei pessoal-mente leval-o a Berlim, onde tenho encon-tro marcado eom Slieber. Quanto' ao "nome
supposto", por esse lado tudo vae bem. Es-tnnios certos de que nos repetirá tudo o quelemos necessidade de saber! Attenção!...
Ahi vem gente!... Comprcbendeste?... Até já I...

Um grupo passava no terraço. Nesse gru-po havia uma mulher epie, avistando o frade
que saia do escriptorio de Hanezcau, excla-mou: "E eu le affinno que é KanioskyI Esem mais cerimonia, ergueu-lhe o capuzBra, cffectivamente, Kaniosky. Houve Iro-ca de exclamações e riso. E como penitencia,Knniosliy beijou a dama.

No fundo do poltrona gotbica, no gabinetede Hanezcau, Monique que ficara só, jazia,fulminada, depois de ter ouvido e reconheci-do Kaniosky... Kaniosky que, cerlaniente
julgara falur ao seu maridoI... ao seu ma-rido 1 í
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O PERFUME MAIS NOVO
ROSICLER

Dolo;roz, Purls—VIdro 78ooo

. ás;.

A NOITB~SfetmiHft-Mm, 7 tfe Agosto d6Í0
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CAMISARIA E PERFUMARIA
BAMOS SOBRINHO & C.

Rna do Hospício n. rio Rosário n. 64 - RIO

PO' TALCO
COLGATE,

Perfumes sorildo» liata I8800

35 OVEIS
lirandn deposito o officina dn moveis o col-

clioarlu, t-ipeçurl», loucas, «te, dormitórios os-tVlo ollemao, ultima moda, 300.VOUO; mnis bapnfo
que qualquer oulr.1 casa: salas dc jantar, j8o»>j ditas de visita,
cstylo de grande encho, de 130$ a 180^, (estas mobílias sito
çstolndnsi; capas para mobilia, nove peças, 6o$ooo, Pcçnra cata-
loj-os para não ficarem illudidos com outras casas; bodo dos
Mures na rua do Passeio n. 110—(Largo da Lapa).

PAGA O PATO ?
-_--n---n«___a__a_B_«___Ba-_i___-a__f

AQUELLE QUE NÜO COMPRA A

|| Ã ——«wil_>on ¦¦¦I.V

"üclsll" E' Mágico
Para Qualquer Callo

Experimental a Nova Cura
Para Callos, "Gets-It" Fácil,

Simples, Nunca Falha
"Um, dou», trcil" E n!ío leva-rei» mais tempo do mie isto paraapplicar "fiets-lt", a nova cura, amais simples c mais certa ji vista

K.',{ crxczrio__m.T?..-jt:~_ vpVJíÇ^^ íSS^MÍ^ «lli— 11—

11 "**""" "• ftlÕA^ 
—————

3 Que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada !99

A' venda nas melhores casas de
elec.rioidade do Brasil!

jy$8

Qual o seu destino?
Que cores deve preferir?
Qual a pedra que deve usar cm seu anel ?
Qual santo vos acompanha para que possaes pedir-lhea sua protecção ?
Como corrigir as correntes dc defeitos que são contra-rios á vossa estrella, si ignoraes qual seja esta ?
O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante;mas neste caso o dispendio é fatal.

Nós estamos habililadissdmuii a fornecer-vos o vosso horóscopo, sem dispendiode um re.ii o bastii que nos escreva, ucunipanhando um ciivcloiipe com o vos*oendereço, franqueado a

R. H - Caixa do correio 1894. Rio
indicando-nos o mez tio vosso nascimento, somente, c, pela volta do correio esla-reis scientes dos meios indispensáveis para alcançar uma vida prospera c feliz.

Não guarde para amanhã, que será tarde.
ESCREVA-NOS HOJE MESMO.

Não ha nada a fazer, minha velha

Nunca corte um cnllol lhe "Gcts-
It". Nunca fui lia: Sul varria

voana rida o vohsoh pés.

no mundo. Já não se perde mais
tempo tratando-se ou apcrreamlo-sc
com callos. Callos, dures c callosi-
dadus estão absolutamente conde-
ninados ;'i morte desde o momento,
cm que applicais "Gcls-ft". Elimi-
na-se o tortncnto dc inúteis emplas-
tros, unguentos que se espalham pc-
los dedos, pequenos anncis ou cal-
ços que comprimem os callos, facas,
navalhas, tesouras c o perigo dc cn-
venenamento de sangue, devido ao
corriinento de sangue c as armadu-
ras que simplesmente fazem o cal-
Io ipeorar. " Gets-It" nunca affc-
cta a pelle, nunca falha. E' appli-
cado cm 2 ou ,1 minutos e sem
dôr, Sccca imnicdiatamcnte e pode-
reis calçar as meias depois da ap-
plicaçâo. p callo amollccc e cae.
E' a maior cura do mundo para
callos, callosidadcs e verrugas.

Fabricado por E. Lawrence &
C." Chicago, Illinois, U. S. A.
Vende-se em todas as drogarias e
pliarmacias.

Granado & C, Depositários—Rio dc Janeiro.

ABAIXO AS INJECÇOES
Com o «606» c «914» tfaafoes um dinheirão
e não fica»» curado», As injcc(ões dc mercúrio
VO» dcbllilum. ¦

66 o ENERGIL, remédio vegetei,é que cure realmente a syphílis
C3>.on,t&xc>,m**> «fc «*tim ——

A' venda nas drogarias t J. M. PACHECO,
GRANADO «Sc C, ARAÚJO FREITAS & G,
c Iodos as b,os pliarmacias.

tobWNMLoíer

¦gr? 1 *v""" caapaaa

CAPE' SANTA RITA

Tosse-Bronchltes-Asthma
O Peitoral dc Juruá de Alfredo dc

Carvalho, exclusivamente vegetal, óo
que maior numero rciine dc curas. In-
números atloslados médicos c do pes-soas curadas o afíiiinam. A' venda nas
boas pnarmacias c drogarias do ftio
c dos Estados.—Deposito, Alfredo de
Carvalho ttC-Riiq !¦ i|e Marco, 10.

TUBERCULOSE
O mais moderno cspeciíl -o que cura i

o STENOLINO, receita«Jo c admirado pelainotabilidades médicas do paiz e da Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, mata os mi-
crobios, dá vida e samle ás pessoas fra-
cas, anêmicas, dyspepticas ncurasthoni--as e fortalece os nervos, dando o vigor
da mocidado. Drogaria Granado 4 Filhos,
rua Uruguayana, 91. Vidro f»$; pelo cor-
reio, 7$500. Centenas de attestados I

T^SEmjf i jiBytCM-k n nfl 1 m 1 __* ^wpHn^^Mn Un mB

Companhia da Lolirlai Naolonaea
do Braill

I-Mimccmcs publicas, sob n flscnll-
saçflo «Io Koverno federal, As 2 \\l o
non Mililniiliis Ah !l horus t n run

VIscoiiUo do llulioniliy a, ii

Aninha
336 —12'

1 5:000$000
Por 800 réis cm inteiros

Sabbado, 12 do corrente
A's a horas da tarde

310 — 18*

LÜPJIBBaííSfSS
SSo expollldus com o

XAROPg YERM1FÜGQ jjj FERESTRELLQ
Agradável no puludar, nílu irrita o» Inteitlnoí, nflo tuni dieta iioui priva as ercaru. .,..„ . í«s do «em Iniliilij»O VEIUIIFÜOO PERESTRELLO 6 laxativ». o o buii uu « do oITolto «omiro Uniapara us croança» cnmo para oi nduiluK. Vidro, :l$uOI) Itoinctta-^o pulo Corrolo uiavidro por 4$Q iQ, sois vldim, pur \H$m, o dono vldiui, por1 36$QQU
Vcnde-.sena A GARRAFA GftANDE

Rua UruiiiMvaua. 6ti-i'erestrello & Pilho

nv\ DO ACSCE N. ai
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

A Notre Paine de Paris
GRANDE VENDA com

o dosconto de 2o %
Em todas as mercadorias

Mis adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. - Rlicumatismo, Ecze-
ma-, Ulccra», Tumores, Dores museu-
lares c ósseas, Dores dc cabeça no-
dumas, eK c todas doença* rcsul-
taiilcs do impurezas do sanguo, eu-

. — ram-so infailiveimentc coin o
Lnico que com um sil frasco fa» desapparcccr qualquer manifcslação.

colher após as rclciçOes. Em todas as pharmaems.

Por 8Ç00O, cm décimos

Oa pedidos dc billicles do inlc-
rior (levem ser nconipauliados du
mais 000 róis pnrn o porte do Cor-reio o dirigidos nos agentes gemesNuznrcth & C, run do Ouvidor
n. 04, caixa n. 817. Teleg. LUS-VEL c na casa P. Guimarães, lio-sario, 71, esquina do beco dus Cnn-ccllns, cnixit do Correio n. 1,278.

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA FUNDADO EiM 1864

Capital I2.C0J contos fortes
Snques & vista

c n prazo sobre
todos os paizes.

Depósitos» or-
ciem c a prazo ás
taxas mais vanta-
losas do merca-
do.

Empréstimos
caucionados.

Descontos, co-
brancas etodas
as operaçõesban
sarinsi

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA-ALFÂNDEGA

Afldicia na Cidade Nova - PRAÇA ti DB «JUNHO

A TUBERCULOSE — Esse homem pertence-me está
em minhas mãos.

O CaTARRHO — Não ha nada a fazer, minha velha,elle (oma Alcaírão-Guvot.
0 uso do Alcatrão-Guyot, tomado

em todas as rofciçôcs i dósc de uma
colher do cafí pur copo d'agua, basta
de facto para lazer desapparecer em
pouco tempo a tosse mais rebelde e
para curar tanto o defluxo niaistenaz
cuma a mais inveterada bronchite.
i.hega-se mesmo ás vezes a paralysare curar a tísica dcelarada, pois o
alciUriio suala a decomposição dos
luberculos do pulmão, destruindo
os máos micróbios, causas desta do-
composição.

Si quizerem vender-Vos tal ou tal
produeto cm logar do verdadeiro
Aleatrão-Cuyot, desconfiai, ôporin-

leresse, Para obter a cura de vossas
broncliitos, calarrhos velhos, deflu-
xos mal cuidados, e a forhori da
asthma e da lisica, é absolutamente
necessário exigir nas pliarmacias o
verdadeiro Aleatrãn-Gujot. Alim de
evitar qualquer duvida, examinae o
rotulo: o do VERDADEIRO ALÇA-
IRÀO-GUYOT leva o nome de Gujot
impresso cm letras grandes e sua
assignatura em tres cores: roxo,
verde, vermelho e tle Iravez, assim
como o endereço Casa Frcre, rg,
rua lacob, Paris.

O tratamento vem a sair a 10
CENTÉSIMOS POR DIA-e cura.

Trinoz
COS NERVOS

NEURASTHEÍ
t/tAO HêillO"Tônico 

oo Estômago
OYSPEPSIA
£NXAQCfCA

Tônico
oo intestino
ENTERITE 
CM UEM/CUIO CALMAHTiOI MSi/SSAÍAJVa

ORANAOO • C.*^-l «• Horto, l<

GRANDE TEKKE.NO NA
CIDADE

Em centro industrial
Próprio para qualquer esta-

belecimento fabril industrial.
Vende-se. Informações á caixa
postal n. 6'èjli'&. F.

Grata do Norte
Aberta até 1 hora da manihã
Praça Tiradentes 77

TELEPHONE 1.831 CENTilAL
Hoje ao jantar:

Lingua do Rio Grande com
feijão, frango com arroz á mi-
nhota, lagarto assado de forno.

Amanhã au almoço:
Colossal angu á bahiana,

grande peixada á J. Seabra, mo-
coto de vitella á portugueza.

Todos os dias moqueca, caruiú, vatapá,
frigideiras, peixadas, camarões o ostras.

Comer bem só na GRUTA DO NORTE
única quo tem os legítimos piteos á ba-
hiana c a portugueza.

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

se vestidos na ultima moda
com perfeição e a preços nio-;
dicos.

Rua da Carioca n. 43, v an-
dar. Rio de Janeiro.

P. S. — As pessoas que não podem acostumar-se ao gosto da águade alcatrão, poderão substituil-o pelas Capsulas-Guyot de alcatrão da No-ruega DE PINHO MARÍTIMO PURO, tomando duas ou tres cápsulas emcada releicão. Obterão assim os nie»»nos effeitos salutares c uma cura egual-mente certa. As verdadeiras cápsulas Gityot são brancas e a assigna-tura Gliyot está impressa em preto cm cada cápsula.

Curso Normal de Preparatórios
m.,i'""l,s (lestc c«rso, vantajosamente conhecido pela PONTUALIDADE, ASSI-
puiDAQB e competência de seus professores funecionam com a rauxima re-
lulandade.

-.má Curp0rd'JCOIlto', Díí' GASTA0 Rüc"' m- MESCIHK, DR. E. GÉ BA-
lÍTiíU^nnnfnn 

d» Extenlat? D„ Pedro II; DRS. SEBASTIÃO FONTES oAUTUAM DOURADO, professores da Escola Militar; DR. HENRIQUE DE ARAÚJO
Primeiro classificado no concurso dc II. Universal em S. Paulo; Dll. PEREIRAPINTO, professor do Collegio Militar; DR. AUGUSTO ANESI, autor de valiosostrabalhos didae .cos; DR. FERNANDO SILVEIRA, conhecido professor e outrosAulas praticas de MATHEMATICA e CHIMICA. Dous pro essores para o estudo deunia mesma língua, uni da parte theorica c outro pratico. As notas de aulas suo
ÇOlygruphadas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO c NOCTURNO.Aulas do repetição para os alumnos quo se matricularem em atraso.

IM
A sedo do curso foi mudada du rua dos Ourives 29 para URUGUAYANA 30f andar-JURUENA DU MATTOS, director. uuluuaia.na 

aj
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Compna-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, dc qualquer valor e
cautelas do aMòntc de Soecorro»; paga-se
bem, nn rua Gonçalves Dias n. 37.

Joalheria Valenti
Telephone 994 Central

IIIs
Eneimmcndc seus inoveis na CASA

VEIGA, fabrica de moveis. Pagamento a
PRESTAÇÕES ao ab-ance de todos. Pre-
Cos da fabrica. Rua Senador Euzebio,
222, Avenida do Mangue. Telephone 5.23.1
Norte. Concertam-se e estofam-se moveis.

CAMPESTRE
RUA DOS OVniVES 37

Teleph. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço:

Tripas á hespanhqla.
Mocotó á portugueza.

Ao jantar :
Crout-au-pot.
Além dos pratos do dia, o

«menu» é variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Sardinhas nas brazas.
Boas peixadas.

Preços do costume

MOVEIS
De todos os estylos, a dinheiro

e a prestações; sem
fiador ' . -}-•:

NA ti

Renascença
Rua Sete de Setembro 209

HíM^ II
Uma H- CALÇADOS FINOS —H -

I sempre novos, mode- M
I los para homens, se- 1
H nhoras e creanças M

pypj
|9, 

URUGUAYANA, 9|

¦¦ 11

Hí-J.i

T1NTURARIA RIO BRANCO
29, Auemiúsí Mom ãe Sá, 29

Casa de primeira ordem

Manda ouscai a roupa o r. ciniega — GKATIS — a domicilio,»»
mtendo promptamente aos chamados pelo TGLEIMIOM* 4.934
Central — Limpa a seccoo tenin de casimira; por :i$noo; luva chnni-
comente, sem deiormar nem estradar, o terno por 5$uoo, tinge, dc qual-
quer cor, sem romper nem desbotar: passa a ferro as roupas
com pcrleição, laz modi icnçôes c qiuiesquer concei tos; col-
loca debrum de iita de seda ou de algodão cm Irachs, pale-
tots ccollctes.—Especialidade cm trabalhos em roupas do senhora.

Pretos módicos e trabalho perfeito e garjnlitlo

DINHEIRO
Emprcst«-so sobro jóias, roupas, la-zeudas, metacs c tudo que represen-

te Yalor

Rua Luiz de Camões n, 60
TEtEPIlÕXETofa NOnTE --

[Aberto das 7 horas da
manhã üs 7 da noite)

3. LIBERAL & C.

DELICIOSA BEBIDA

Manteigas finas
aoalysadas, marcas de inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria de importantes fabrican-
tes «Jo Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Tele-
phone 3.oo6.

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, cm
25 lições.

Pratica por tempo indéter-
minado.
Moldes experimentados e ali-

nhavados.
Acceitam-se fazendas para

vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,40 andar,Odeon á
direita do elevador.

$â,
Espumante, refrigerante, sem

álcool

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler cm 80 lições (demeia hora) pela arte' maravilhosa do

grande poeta lyrieo Joitó dc Deus. Vqn-
tude e memória, o todos apremlom cm
30 lições, homens, senlióras e creanças
Explicadorcs: Santos Braga o Violeta
Braga. S. José 5á.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teleplione Norte 355

Não lia quem nepe
«iue saber falar mais de um
idioma é de grande vantagem'para vencer na vida.' 0 Curso Normal de Preparatórios, jámuito conhecido pela pontualidade, assí-
duidade c competência de seus professo-res, micia actualmente o seu curso pratico

;do_ línguas vívubi Francez, Inglez ou Alie-
jiiüo, lecionado por professores dessas•nacionalidades 0 a preços reduzidissi-
mos: 10)000 por idioma. Aulas diur-
.nas e nocturnas. Informações na sede
do curso, ÜUUGUAVANA N. 39, 2- andar,
de 10 horas em diante.

r .TEBcirnaszs-jirRnr

MENOR DESAPPARECIDO
Tendo abandonado o emprego á rua

Gonçalves Dias n. 37 c a casa paternaá ladeira Senador Dantas n. 10. o menor
João Rodrigues Nunes, brasileiro, branco,
sua familia pede encarecidamente a
quem souber noticias delle o favor de
participar no numero acima, que será
gratificado ; bem assim agirá na fôrma
da lei contra quem o tiver' sequcilrado.

A CULTURA PHYSICA
Prof. Enéas Campello

Qucrois ser
nrtes o Sadios?
iuereis possuir¦ vosso busto
lesenyolvido c
orrigir os vos-

¦i o s defeitos
'hysicos ?
Matricula e-vo?
ias aulas do
entro de Cul-

tura Physjca,
irua Barão de
Ladario, 38, ou
escrevo! pedin-
Io os appare-
hosdeGymnas-

tira de Quarto,¦pio custam 10J
»í 12$u00, com
¦cios de 1 ou

kilo*.
,11, .íiicuiiuiiiui- Ciiuiiein tabellas para

gvriinastiea sueca a 3$,regras pura exerci-
cios, com pequenos pesos, a 28 e todos
os meios para a vossa cultura phy-oica. Reinotlem-se mira o interior rne
diante valo postal Não csquoeaos da
conservação da vossa saude, deixando de
escrever '«imediatamente, 

pedindo os pro-speclos ou informações eircumstanciadas.
Não se acceita importância em sellos
0 Ccqlro dispõe também de gabine-te para massagens. Attende a chama-

dos a domicilio. Tel. 4,452.

CORAÇÃO
Moléstias desse orgam, com

cansaços, accessos, falta de ar,
dores do lado esquerdo, pés in-
chados, palpitações, dcsapparc-
cem como Cardiogenoi.

Importantes curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Uru-
guyana, 91.

Vendem-se
jóias a preços baratissimos: narua Gonçalves Dias 37Joalheria Valeitim
Telephone n. 5*94 — Central

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhantina «Trium-

pho» para acastanlial-os. Fras-
co 3^j. Vende-se nas seguintes
perfumarias: Bazin, Nunes,
Casa Postal, Garrafa Grande,
Cirio, Hermanny e Perfumaria
Lopes; Nictheroy, drogaria
Barceilos.

Ml Micta
Praça TiradentoS n. 1. Teleph. C05 Ccntrí

Al moços, jan tares e ceia*
hVc para o jan lar

Puchero á Argentina.
Frango de çaçarola.
Ostras frescas.
Canja no terraço ao ar livrei

Amanhã uo almoço %>
Miúdos de**cordeirinho coní

arroz.
Mão de vitella á portugueza,
Ostras, bacalháo, sardinhaí

frescas.
Jantar

Cabrito assado.
Grandes peixadas.
Canja e ostras ao ar livre.
Preços ao alcance de todos

A FIDALGA
Ucstuurant ondeso reúnem as melho>

res famílias. Rigorosa cscolhu feita dia«
rmmeiilc, em carnes, caças e legumes,
Vinhos, importação de marcas exclusiva*
da casa. Preços módicos.

1IUA S. JOStf.S) - Telep. -1.513 C.

HOTEL AVEIA

Aos Srs. Professores
Públicos

Recommonda-so o excellentc livro de
leitura CONTOS MORAES e CIV1C0S DO
BRASIL, dc C. Góes, mandado adoptar
nas aulas primarias pela Uirect. de Inslr.
Municipal.

Na livraria Alves, carton. illustr. com•235 liajçs. 3$000.

LOTERIA

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Telephone D.8M-Norto

O mais confortável salão
Primoroso serviço de cozinha

Menu
Amanhã ao almoço:

Filet de peixe au sauce re-
maulad, papas á valenciana,
lombo de Minas á açoriana,
choucrutte ao Garnier.

Ao jantar — Suecesso! 1
i Frango á africana, assado de

vitella ao Bom Pastor, innho-
kes íi italiana.
Ostras, legumes de S. Paulo

Vinhos os mais primorosos.

O maior e mais importante doBrasil. Occupando a inellior sbtuaçüo da '"
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores oleetricos,i
freqüência annual do ÜO.OOü clleiM

ás. üiurla completa, a partir do
lOSüüü.

End. Tele^. -- AVENIDA
RIO DE'JANEIRO

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião ilcnlisa

ta ppln Faculdade de Mcdioina do 1Ü8
de Junoiro, com longa pratica. Trabo»
lluis garanlidos. Consultas diariamente.
Consulioi-io, rua da Quitanda n. 48.

DE

S3araiitida pelo governo do
estado

AMANHA

Por 2^250

Sexta-feira, 11 do corrente
2Q:000$000

Por i$8oo

Bilhetesá venda emtodas as
casas lotericas.

THEATRO APOLLO
Empresa JOSE' LOUREIRO

Companhia do Polytheama de Lisboa

A's 7 ip—HOJE—A's 9 314
A revista de grande êxito

STA' SALVA A PATIIIA
Original do BASTOS TIGRE.REGO RAIt-

UOS o CARLOS BITTENCOURT, musica
de LUZ JUNIOR.

Salvador da Pátria, Othclo de Carva-
lho ; Chiijuiiiho (afilhado), Antônio De-
negri.

Grandioso suecesso de ICNACIO PEI-
XOTO no CuiudiiiIiQ o Ministro do Mu-
que; F1L0MENA LIMA 110 Maxixe, Mono-
culo, Carta Amorosa, Mulher Brasileira,
Fado e Sport.

A graciosa coupletista R0S1TA RODRI-
GUEZ, no seu variado e bello repertório.

Brilhante êxito dc toda a coinnunliía
A soguir, a revista—l&SO FOI TEMPO,

de Cândido de Castro, Luiz Silva e Octa-
\io Rangel.

Amanhã, ás 7 1/2 e 9 3/-1 -STA' SALVA
A PÁTRIA.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO
A's 7 514-HOJE-A's 9 314

Espectaculos chies, freqüentados
pela ólite carioca

Representação da comedia om tres
actos, de A. CAPUS, traducção dc
JOÃO LUSO

Tz~~ w^^^^~^=!^m ^t^^^^^^^S^^^^^^^^^

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Sc*»
nhoras (leve o saudável.).

Introduzida no Brasil desde?
I8r>5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO,

Sua filaciraelo 92
antiga Cervejaria Logoa
TELEPHONE 236I

A LINDA
FUNCCIONARIA

Protagonisto,CREMILDAD'OLIVElRA
Peça consagrada pela opinião una-

iiime de Ioda a imprensa e do pu-blico, Grande suecesso de toda a
companhia.

Brevemente neste theatro estréa do
hilariante vnudcville de grande sue-
cesso-O AGÜIA.

Mobiliário da elegante MARCENA-
RIA BRASILEIRA. -

Amanhã,ás 7U/4,e 93/4—ALLNDA
FUNCCIONARIA.

Club dos Políticos
O mais chie e elegante dos cabarets

NA RUA DO PASSEIO 78
do Rio

deA's 24 horas cm ponto, bojo c todas as noiles, a mais completa i troupe aartistas vindos expressamente.
Cabaretier: Barytono Sr. FRANCO WdAfíLíi&WI
NINETE DUVAL, diseuse-LA BELLA PORTENA

coupletista — GIOCONDA, italo-argentina — MARCELLE
CHUDERONI, excêntrica—EMA NIGOLINI, cançonetista-FLORY, italo-franceza — LA MILAGRITA, bailes orientaes— PURA JENELTY, estrella hespanhola—A NENETTE,chanteiise mignonnc.

Suecesso da orchestra do tziganos do professor PICKMANX fa melhorda rua do Passeio). *

LA BÊLL^CON^UEUTA?1*1 f ^^ ^^
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s<;l,"iVia t0-rà um C0l";urs(> de belleza com brindes de valor
M0L1NA SU° 

CQ"tl'aUu,os Pelos a?«"'es exclusivos P.ütlSI íl
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A cozinha internacional do Club tem justamente chamado
publico elegante, por ser a quo sorve as melhores celas do Rio.ARTB..., ELEGÂNCIA..., BELLEZA..., MUSICA..., FLORBS

a attenjão Jo

CYCLO TIIEATRAL BRASILEIRO

Companhia V1TALE

Ultima representação da operela
do F. SUI'1'E'

I
Protagonista, GIULIE1TA CESTI

Toma parle toda a companhia

Apnaratosos secnarios — Deslum-
brantõ i miso-en-sène».

Amanhã—Oitava rócita do assigna-
tura. Primeira representação da opo-
rela

Mam's8lSe Nitouoho

CINEMA-THEATRO S. JüSÉ
Empresa ^PASCHOAL SECRETO
Comi>(inhia~Molasso

Dramas, comédias, musica e grandebailados—Dncctor da orchestra,' mães-
tro MANEI.I.A, da qual lau parte a pri-meira bailarina ANA KREMSER.

HOJE HOJE
As 7, ás 8 3/1 o 10 1/2

0 drama iniiiiico om um a»:to c dous
quadros, do G. MOI.ASSO, musica domaestro HENRY HOFFMANN
AMOR D-APACHE

(LA PETITE GOSSE)
Tomam parle nas tres sessões LA

FOLETINA, cantora e tiansioimista e
AS VIOLETAS, duettistas brasileiras.

GRANDE SUCCESSO
As se soes principiarão sempre pelaexliibiçuo do <film«» das mais reputadas

labricas. Picços populares.
Nos thcalros S. Jo iJ.nsrPoilro, Caib sGomes e Mai.-on Moderue haverá ma-

tinée eos domingos, ás i '|Jl

Thsafro Caslos Somes
Grande companhia de fe?sOes do

Uileii-Thi-at-o, do Lislna — Em-
presa TEIXEIRA MARQUES

hoje: IHOJE
Duas sessiies--A's 7 3/1 o 9 3/4

Unidos mais retumbantes êxitos do
theatro portuguez

7« o S" representações da revista
em dim- aclos, sete quadros o duas
upotheoscs

SIIS1 li
Toma purto toda a companhia

Brilhantes corporações do coros e
de baile. Deslumbrantes secnarios.
Luxuoso guarda-roupa

Bilhetes á venda na bilhe-
tei ia »1» theatro. Preços -. Frizas o ca-
marotos do 1", lü$-, camarotes de 2»,
IO$;cadeiias do I», 3$ .ditas do 2»,•'5 gaicrias numeradas, ISJOÜ; en-
liada geral, ISOUO.
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